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Abstract 
 

There is an ongoing discussion in Sweden about child perspective and child’s perspective.  

 

The municipalities’ family law units are required to include these perspectives in their 

investigations. But how do they affect the outcome of custody investigations? This essay addresses 

that issue. I have looked at how much say children have and how much they participate in their 

custody investigations. I have studied fourteen children, from seven custody investigations, what 

their views are and how children are presented in these investigations.  

 

I use a social constructionist theory according to which the way children are viewed is constructed 

through interactions between people. This essay uses the terms “showing” and “telling” to see how 

children get their say. In a showing text it is the child who tells the story. In a telling text it is the 

narrator who is telling us about the child.  

 

Nine of the children give a clear opinion of which parent they want to live with and how much they 

want to see the other parent. Eight of the investigations use a showing text to describe the children. 

These children’s opinions have a greater impact on the investigation than the ones described with a 

telling text. 

 

 

 

Key word: Child perspective, children’s perspective, children’s participation, children’s voice, 

custody investigations , showing, telling, the rights of the child.  
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6 

 

1. INLEDNING 
Antalet barn mellan 0 – 17 år med föräldrar som separerar har stadigt legat på cirka 47 000 stycken 

de senaste åren (Statistiska centralbyrån [SCB], 2005; 2006; 2007). Under år 2008 omfattades 7 100 

barn och ungdomar av en vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning (Socialstyrelsen, 2009, 

sid. 6). De övriga 40 000 föräldrarna som inte varit med om en utredning är troligen överens om hur 

vårdnaden, boendet och umgänget ska vara för barnen.  

 

Om föräldrarna inte kan komma överens är det tingsrätten som ska döma om hur vårdnads-, 

boende- och umgängesfrågan ska lösas. Tingsrätten ger ett uppdrag till familjerätten i den kommun 

barnet bor för att göra en utredning som sedan ska leda fram till ett förslag om hur tingsrätten bör 

döma. Familjerätten är en myndighet som är verksam inom kommunernas individ- och 

familjeomsorg. Denna enhet har vårdnadsutredningar, adoptionsutredningar, samarbetssamtal och 

faderskap i sin verksamhet.  

 

När föräldrar inte är överens om hur vårdnaden, boendet och/eller umgänget ska se ut för deras 

gemensamma barn kan den förälder som vill ha en förändring i vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågan väcka talan i tingsrätten (Schiratzki, 2006, s. 102). Tingrätten skickar sedan en 

remiss med begäran om utredning till familjerätten.  I uppdraget ingår också att ge tingrätten ett 

förslag till beslut. Om familjerätten inte kan ge ett sådant förslag ska det göras en 

konsekvensbeskrivning om hur det skulle bli för barnet hos respektive förälder (Socialstyrelsen, 

2007, s. 166). 

 

Om båda föräldrarna begär ensam vårdnad måste tingsrätten ge ensam vårdnad till en av 

föräldrarna. Om en av föräldrarna däremot önskar gemensam vårdnad kan tingsrätten döma till det 

trots en förälders motstånd (6 kap 5 § föräldrabalken). 

  

Familjerättens uppdrag innebär att utredaren ska ha utredande samtal med föräldrarna, barnen och 

med referenspersoner. Referenspersonerna ska i sitt yrke arbeta med barnet som utredningen angår. 

Ett exempel på en referensperson kan vara barnets lärare. Hembesöket är en första kontakt för 

barnet med utredaren innan barnet träffar utredaren för det enskilda samtalet på familjerätten.  

Syftet med hembesöket är också att titta på anknytningen och samspelet mellan barn och förälder 

(Socialstyrelsen, 2007, s. 166).  

 

 I föräldrabalken [FB] står det. 

 

Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka klarlägga 

barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut (6 

kap. 19 § 4 st. FB).  

 

Detta innebär inte att familjerättens handläggare är tvungna till att prata med barnen för att höra 

deras syn på saken. Många handläggare pratar inte med barn om de är under 7 år utan det avgörs i 

varje enskilt fall huruvida det är lämpligt att prata med barnet (SOU 2005:43). 

 

Familjerätten har stor makt genom sina utlåtanden till tingsrätten. Med den makten innebär det att 

familjerättssekreteraren kan ge en röst åt det barn som utredningen handlar om. Enligt 

barnkonventionens artikel 12 ska barnen ha rätt att få uttrycka sina åsikter i det som rör dem själva. 

Det tingsrätten har att gå på när de ska döma vad gäller barnen är familjerättens utredning och 

därför är det av vikt att barnens röst syns i utredningstexten.  

 

I barnkonventionens artikel 12 står det: 
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1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet (Webbdokument 1). 

 

Barnkonventionen ger barn en möjlighet att komma till tals i ärenden som rör dem själva men de 

har också rätt att få sin välfärd skyddad. Både i föräldrabalken [FB] och socialtjänstlagen [SoL] står 

det att barn har rätt att komma till tals.  

 

Vid vilken ålder barn ska komma till tals i ärenden som rör dem själva råder det delade meningar 

om. I SOU 2005:43 står det att i princip alla barn kommer till tals i vårdnadsutredningar från och 

med 12 års ålder. En kommun uppgav att de har en åldersgräns på 12 år för samtal med barn i 

vårdnadsutredningar. Frågan är hur barn kommer till tals och får de fritt uttrycka sina önskningar 

eller filtreras deras röst genom en utredare och i så fall på vilket sätt? Även om barn får komma till 

tals behöver det inte betyda att utredarna lyssnar på barnet. 

 

Eftersom tingsrättens enda kontakt med barnen är via en utredning anser jag att det bör vara viktigt 

att det är barnet som kommer till tals direkt i utredningstexten. Om utredaren tolkar det som barnet 

säger kan bilden av barnet bli en annan. Om den gamla bilden av barn lever kvar, där barn sågs som 

inkompetenta och som passiva mottagare, kan det bli svårt att använda barns perspektiv. Om barn 

istället ses, enligt det nya synsättet, som kompetent, som ett subjekt, kan barns perspektiv däremot 

användas. 

 

De allra flesta socialtjänster anser att de har ett barnperspektiv och jag undrar hur det syns i 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att analysera vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att se hur 

barn kommer till tals i dessa utredningar.  

 

Frågeställningar: 

 Vilken delaktighet har barn i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar? 

 I vilken omfattning redovisas barns inställning i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar? 

 På vilket sätt kommer barn till tals i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar? 

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 

2.1. Socialkonstruktionism och språk som delaktighet 
Enligt socialkonstruktionismen är kunskap och verklighet socialt konstruerade. Vad som är 

verklighet för en person behöver inte vara det för en annan person (Berger & Luckmann, 1998).  

Kunskap och verklighet är en historisk produkt som är under ständig förändring och dessa 
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förändringar beror på våra handlingar och möten med andra människor.  

 

Socialkonstruktionismen menar att vi människor ska vara kritiska mot det som är taget för givet 

eftersom att all kunskap är just socialt konstruerad (Burr, 1995). Genom att vara kritiska mot den 

kunskap vi har måste vi också vara kritiska och alltid misstänksamma mot det vi ser.  

 

Det finns flera exempel på sociala konstruktioner. Synen på kön är ett exempel. Synen på 

människan är att det finns två sorters människor, män och kvinnor. Våra konstruktioner säger oss 

hur män och kvinnor ska se ut och hur vi ska vara. Alla de egenskaper som vi tillskriver kön 

härstammar från en social interaktion mellan människor och avviker någon från det allmänt 

accepterade ses personen som onormal.  

 

Kunskapen är en social process. Genom dagliga möten mellan människor sker en kommunikation 

och därmed skapas våra kunskaper och vår syn på världen. Det som vi ser som sanning och kunskap 

idag grundas på de möten vi har och inte på objektiva observationer. Kunskapen är också under 

ständig förändring då vi möter olika människor hela tiden (Burr, 1995). 

 

Språket är socialt konstruerat genom att vi människor kommer överens om vilka benämningar vi 

ska ge olika föremål och fenomen. Människan konstruerar kunskapen genom interaktion med 

varandra (Angelöw & Jonsson, 2000). I mötet mellan människor sker kommunikationen på olika 

sätt. Ett av dessa är samtalet och därför är språket väldigt viktigt för det socialkonstruktionistiska 

fältet. Att språket är en social konstruktion kan ses i de ord vi skapar och genom språket blir vår 

uppfattning och kunskap om verkligheten socialt konstruerad (Wenneberg, 2000). Kvale (1997, s. 

204) menar att meningar och tal är en social konstruktion.   

 

2.1.1. Narrativ analys 
Då utredningstexten är en berättelse, en historia, som berättas kommer jag att använda mig av en 

narrativ analys i kombination med socialkonstruktionistisk analys. Den narrativa berättelsen fyller 

enligt Kvale (1997, s. 181) ”sociala funktioner som upprätthåller sociala band”. De sociala banden 

kan vara hur samhället ser på barn. Eftersom jag ska analysera vad som uppkommer i 

utredningstexten är det viktigt att se vilka narrativer som används. Narrativanalysen fokuserar på 

den berättelse som framkommer och vilka roller som uppträder i berättelsen. Genom den narrativa 

analysen kan jag se hur något berättas (Bergström & Boréus, 2005). Alvesson & Sköldberg (2005, 

229) säger att ”en narrativ är en redogörelse för något som har hänt /…/”.  
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2.2. Modeller för barns delaktighet 
Roger Hart (1992) skapade en modell för barns delaktighet, the ladder of participation”. Den består 

av åtta nivåer av delaktighet.  

 
Tabell 1. Harts The ladder of participation (1992) 

Nivå    Definition                                                              

8.  Beslutsfattande av barn, delat av vuxna 

7.  Initierat och styrd av barn  

6.  Beslutsfattande initierad av vuxen, delat med   Grader av delaktighet 

5.  Konsulterad och informerad 

4.  Anvisad men informerad   

3.  Symbol 

2.  Dekoration                                                 Ingen delaktighet 

1.  Manipulation 

 

Hart (1992) har tittat på hur beslut påverkar barns liv i deras närsamhälle. Han menar att barns 

deltagande är en fundamental rättighet av deras medborgarskap. Genom att få uttrycka sina åsikter 

blir barnen också en del av demokratin och det är alltid i barnens intresse att få ge sin syn på saken. 

Genom ”the ladder of participation” får vi en överblick på hur barns delaktighet i projekt kan se ut.  

 

Harry Shier (2001) har med utgångspunkt från Harts modell utvecklat en ny som använder 5 steg. 

Skillnaden med denna och Harts delaktighetsmodell är att Shier förutsätter att barn redan i viss mån 

är involverade eller delaktiga. 

 
Tabell 2. Shiers delaktighetsmodell (2001). (Översättning av Rasmusson, 2009) 

Nivå Definition 

5 Barn delar makt och ansvar vid beslutsfattande 

4 Barnen är delaktiga i beslutsprocesser 

3 Hänsyn tas till barns åsikter 

2 Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter 

1 Vuxna lyssnar på barn 

 

I modellen klargörs tre steg av frågeställningar: öppningar, möjligheter och skyldigheter (Shier, 

2001). Vid varje steg finns en öppning där den som arbetar med barnen måste göra ett personligt 

ställningstagande om att det finns vilja att arbeta med barns deltagande (Shier, 2001). 

 

Möjligheten uppstår när utredarens behov möts. Behoven kan vara den kunskap som behövs för att 

möta barn (Shier, 2001). 

 

Det sista steget är de skyldigheter som uppstår när arbetsplatsen har bestämt att de ska lyssna på 

barn. 

 

Vid varje steg i modellen ska ett antal frågor besvaras: 
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Tabell 3. Väg till delaktighet (Shier, 2001, s. 111; Rasmusson, 2006, s. 27) 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

5. Barn delar  

makt och ansvar  

vid beslutsfattande 

Är du redo att  

dela med dig av 

din vuxna makt 

med barn? 

Finns det rutiner  

som möjliggör att 

barn och vuxna 

delar makt och 

ansvar för beslut? 

Är det ett 

principiellt krav att 

barn och vuxna 

delar makt och 

ansvar för beslut? 

4. Barnen är  

delaktiga i 

beslutsprocesser 

Är du redo att låta 

barn delta i 

beslutsprocesser?  

 

Finns rutiner som 

möjliggör att barn 

deltar i besluts-

processer? 

Är det ett 

principiellt krav att 

barn måste delta i 

besluts-processen? 

BÖRJA HÄR     

Punkten som måste uppnås för att nå upp till Barnkonventionen 

2. Barn får stöd i 

att uttrycka sina 

åsikter 

3. Hänsyn tas 

till barns åsikter 

Är du redo att ta 

hänsyn till barnens 

åsikter? 

Gör din besluts-

process det möjligt 

att ta hänsyn till 

barnens åsikter? 

Är det ett 

principiellt krav att 

barns åsikter måste 

beaktas innan 

beslut fattas? 

Är du redo att 

stödja barn så att 

de kan uttrycka 

sina åsikter? 

Har du idéer och 

aktiviteter som 

hjälper barn att 

uttrycka sina 

åsikter? 

Är det ett 

principiellt krav 

att barn ska få 

stöd i att uttrycka 

sina åsikter? 

1. Vuxna 

lyssnar på barn 
Är du redo att 

lyssna på barn? 

Arbetar du på ett 

sätt som gör det 

möjligt för dig att 

lyssna på barn? 

Är det ett 

principiellt krav att 

du måste lyssna på 

barn? 

Nivå av  

Delaktighet Öppningar Möjligheter Skyldigheter  



11 

 

 

Steg 1 innebär att barn blir lyssnade på och att de får uttrycka sin uppfattning. Det är barnen som 

själva måste ta initiativet att prata och det krävs att de vuxna lyssnar. Skillnaden mellan detta steg 

och nästa är att här uppmuntras inte barnen. Barnen berättar så mycket de vill (Shier, 2001, s. 112).  

 

I steg 2 får barnen stöd och uppmuntran att uttrycka sin uppfattning och i steg 3 vägs barnens 

åsikter in i beslutsfattandet. Barnens uppfattning är en del av flera i beslutet. Även om barnets 

uppfattning är en stark faktor kan det finnas andra omständigheter som överväger barnets 

uppfattning (Shier, 2001, s. 113).  

 

I steg 4 får barnets uppfattning en stark inverkan på beslutet. Barnen är delaktiga i beslut och har 

möjlighet att påverka utgången i beslutet (Shier, 2001, s. 114).  

 

I steg 5 har barnen en större makt. I steg 4 har inte barnen en reell makt då den är något inskränkt. 

Barnen är i steg 4 delaktiga men kan inte bestämma fullt ut. I steg 5 måste de vuxna släppa ifrån sig 

makten och lita på att barnen klarar av att bestämma. Barnen delar makt och ansvar med de vuxna i 

beslut och barnen kan därför också föreslå en åtgärd de vill ska vidtas. Det är dock viktigt är att 

påpeka att barn inte ska tvingas till att ta ett ansvar de inte vill ha (Shier, 2001, s. 115).  

 

2.3. Beslutsförslag 
Elisabet Becke-Hansen (i Rasmunsson, 2009) har tittat på beslutsfattande inom social barnavård.  

Rasmunsson visar i en modell kontextens betydelse och hur relationen mellan olika faktorer 

påverkar beslutet. 

 

Figur 1 ”Beslutstriangeln” (Rasmunsson, 2009, s. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre faktorerna påverkar varandra. Ändras något i den ena faktorn påverkar det förutsättningarna 

för de andra. 

 

2.3.1. Beslutsproblemet 
Beslutsproblemet kan diskuteras på två nivåer. Dels vilken frågeställning utredaren ska ta ställning 

till och dels vilka strategier och argument utredaren använder sig av för att fatta ett beslut.  

Beslutsproblemet innefattar också de personer som ingår i utredningen till exempel barn och 

föräldrar (Rasmusson, 2009; Berg Eklundh, 2010).  

 

Utredaren i vårdnadsutredningar måste titta på hur familjebilden ser ut, familjens historia, vad 

föräldrarna vill samt vad som är bäst för barnet. Ibland kan problemet som utredaren måste ta 

ställning till vara vad som är minst dåligt för barnet.  

BESLUTSPROBLEMET BESLUTSKONTEXTEN 

BESLUTSFATTAREN 
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2.3.2. Beslutsfattaren 
Beslutsfattaren är ansvarig för beslutet. Rasmusson (2009, s. 33) menar att även om det går att 

identifiera en person till beslutet är det ofta flera personer som är delaktiga. Det finns bland annat 

politiker, tjänstemän och kollegor som påverkar de olika besluten. Utredarna inom 

familjerättsenheterna följer socialstyrelsens rekommendationer om vad som ska finnas med i 

utredningarna och på det sättet påverkas beslutsfattaren. 

 

Rasmusson (2009; Berg Eklundh, 2010) menar vidare att utredarens värderingar och attityder också 

styr beslutsfattandet. Beroende på vem som gör utredningen kan olika beslut fattas. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta, enligt min mening, inte konstigt då vi alla är en 

produkt av vår bakgrund och sociala konstruktioner. Genom olika politiska beslut, utbildning och 

socialstyrelsens råd är utredaren också en produkt av detta. 

 

2.3.3. Beslutskontexten 
Beslutskontexten styrs av flera faktorer (Rasmusson, 2009; Berg Eklundh, 2010). Kontexten 

påverkas av lagar och råd från olika instanser till familjerättsenheterna. Synen på barn inom bland 

annat forskningen påverkar hur utredaren ser på barn och handskas med problemet.  

 

I beslutskontexten finns också de metoder som utredaren använder. En av dessa metoder är Barnets 

Behov I Centrum (BBIC). Genom att använda olika metoder kan det underlätta för barn att komma 

till tals. Om familjerättsenheterna har en kultur av att underlätta för barn att göra sin röst hörd 

kommer detta också troligen att genomsyra sättet att samtala med barn. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
När barn inte får möjligheten att höras i de ärenden som rör dem själva blir det en filtrering oavsett 

om den är medveten eller inte (Eklund, 2004). I vårdnadsutredningar, när barn inte hörs, måste det 

till exempel redovisas till tingsrätten varför utredaren inte har hört eller talat med barnet. Genom att 

tala med barn i utredningar ges barnen en status där deras åsikter respekteras och där beslutet får en 

annan dignitet genom ett bättre underlag. Socialstyrelsen (2007, s. 83) menar att genom att barnen 

får berätta om sin vardag och om de vuxna personer som barnet har omkring sig får utredarna en 

bild av barnets syn på tillvaron. När utredarna pratar med barnen ska hänsyn tas till barnets ålder 

och mognad. Det är barnets bästa som ska vara avgörande i varje enskilt fall (6 kap, 2 § FB). Det är 

en rättighet och inte ett tvång att barnet får uttrycka sin vilja och det behöver inte heller alltid vara 

till barnets bästa att fritt få uttrycka sin åsikt (Eklund, 2004). Exempel på detta kan vara när barnet 

utsätts för svåra valsituationer eller befinner sig i en stark påverkan av sina föräldrar 

(Socialstyrelsen, 2007). I vårdnads-, boende- och umgängesutredningar är det sällan till barnets 

bästa att välja vem de vill ska bestämma över dem eller vem de ska bo hos. Trots detta är det 

tingsrättens vilja att barnets inställning ska vara klargjord (Hindberg, 2003). Det är utredaren som 

avgör vad som är bäst för barnet i varje enskilt fall.  

 

Anna Hollander (2004, s. 58f) nämner två olika perspektiv i synen på barn, aktörsperspektivet och 

skyddsperspektivet. Med aktörsperspektivet menas att barnet har en förmåga, precis som de vuxna, 

att uttrycka sina åsikter, viljor och att kunna bestämma i frågor som rör dem själva. Med ett 

skyddsperspektiv blir barnet beroende av de vuxnas tolkningar av vilken information barnet ger. I 

vårdnadsutredningar är det barnet som är huvudpersonen och det är barnets bästa som skall beaktas, 

inte föräldrarnas bästa eller rättvisa mellan föräldrarna. Samtidigt säger Barnombudsmannen ([BO] 

2005) att barnets rätt till att komma till tals är absolut. Det finns inte något utrymme för utredaren 

att göra bedömningen att det inte behövs. Om barnets åsikter inte redovisas i utredningen finns det 
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risk att barnet ses som ett objekt. Enligt barnkonventionen finns det inga undantag som ger utredare 

möjligheten att undanta barnets uppfattning i utredningarna (BO, 2005). Enligt SOU 2009:68 ska 

också små barn få komma till tals och uttrycka sina åsikter i ärenden som rör dem själva och också 

bli respekterade för sina åsikter.   

 

Barn anses må bra av att få tala om sina erfarenheter, sin vilja och sina behov. Ett av de vanligaste 

motiven för att barn ska få komma till tals i utredningar är för att få tillgång till den information 

som barn kan ge. Detta för att utredningen ska få en så djup förankring som möjligt så att ett så bra 

beslut som möjligt kan fattas (Hindberg, 2003). Eriksson och Näsman (2009) har forskat om barn i 

familjerättsliga processer där barn upplevt våld av sina pappor. De menar att barn kan utsättas för 

tabuiserade trauman. När barn inte får tala om sina upplevelser kan de få svårt att bearbeta och tolka 

sina upplevelser. När barn däremot får vara delaktiga leder det till ett giltiggörande och en 

återhämtningsprocess efter de händelser barnet utsatts för (Eriksson & Näsman, 2009).  

 

3.1. Grindvaktare 
De gånger barn inte får vara delaktiga och höras i utredningar, oavsett vilken typ av utredning det 

är, kan det bland annat bero på att utredaren har en funktion som grindvaktare (Murray, 2005). Att 

vara grindvaktare innebär för en forskare att ”ha befogenheten att bevilja eller vägra tillgång till 

människor eller situationer för forskning” (Murray, 2005, s. 60). På liknande sätt som i forskningen 

kan utredarna fungera som grindvaktare i en vårdnadsutredning. Skälen en grindvaktare skulle 

kunna använda i utredningar är att barn är för känsliga, för unga samt att det kan vara skadligt för 

barn eller att barn kan få eller har en lojalitetskonflikt mot sina föräldrar (Murray, 2005). I en studie 

om adopterade barn var det vanligaste skälet till att barn inte fick bli intervjuade att 

vårdnadshavarna inte tillät dem att vara med. Här är det alltså vårdnadshavaren som är 

grindvaktare. När föräldrarna gav tillåtelse fick barnen delta i studien (Murray, 2005).  

3.2. Socialpolitiska system 
Beroende på vilket kulturellt och socialt samhälle barn lever i är synen på dem olika. Det finns tre 

olika system: preventivt system, reaktivt sociopolitiskt system och reaktivt lagstiftande system. I ett 

preventivt system är målet att hindra skadliga omständigheter för alla barn utan att stigmatisera dem. 

Vissa menar att detta system siktar mot konsensus istället för att skapa konflikt inom familjen. I 

detta system behövs föräldrarnas tillåtelse för att barn ska få vara med i utredningar. Det preventiva 

systemet används i de nordiska länderna och därmed också i Sverige (Nybom, 2005, s. 315f). I ett 

reaktivt sociopolitiskt system har staten en begränsad makt och befogenhet mot familjer. 

Socialtjänstens uppgift är att kartlägga och beskriva risker i barns miljö. Om det finns en risk i 

miljön kring barn får socialtjänsten reagera och ingripa. Detta system är vanligt i Storbritannien och 

Tyskland. I ett reaktivt lagstiftande system får socialarbetare prata med barn utan att föräldrarna har 

givit sitt medgivande eller är närvarande. Det blir med andra ord mycket lättare att utreda barn utan 

föräldrarnas kännedom. Detta är bara tillåtet i Sverige om barnen befinner sig på sjukhus, är 

omhändertagna eller bor på en institution (Nybom, 2005, s. 316).  

 

3.3. Barndomssociologins syn på barn 
Barndomssociologin menar att det förekommer två synsätt att se på barn nämligen human 

becomings och human beings. Betydelsen av begreppet human becomings är att barn ses som mer 

ofullkomliga än vuxna. Barn är ofullständiga vuxna (Johansson, 2003, s. 47). Enligt detta synsätt 

kan barn också kallas för det inkompetenta barnet. Att vara barn blir en brist. Enligt detta synsätt 

föds barn som oskrivna blad. Barn ska bli sociala genom att vara passiva mottagare där det oskrivna 

bladet fylls på med intryck och lärdom (Sommer, 2008). Det har de senaste årtionden skett ett 

paradigmskifte där barn istället ses som human beings eller som det relativt kompetenta barnet. Att 
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vara barn innebär att barnet har en förmåga till mening och uppfattning även om det inte liknar de 

vuxnas sätt (Johansson, 2003). Barn är med och skapar sin livsvärld och kultur som de delar med 

vuxenvärlden. Barn föds med en rad kompetenser som behöver tränas och utvecklas och där barnet 

är en del i sin egen utvecklingsprocess. Den ena grenen av barndomssociologin ser inte barn som en 

passiv mottagare utan som någon som är aktiv med att skapa sin barndom där de tar intryck av 

omvärlden (Eriksson, Källström Cater & Näsman, 2008). Barndomssociologin ser barn och 

barndom som socialt konstruerade fenomen och som en särskild del av livet (Näsman, Källström 

Carter & Eriksson, 2008). 

 

Barndomen ses ofta som en övergångsperiod utan eget värde där barn ska bli vuxna (Arnér & 

Tellgren, 2006). Därför anser vissa att de inte behöver lyssna på barn då deras erfarenheter som barn 

inte spelar någon roll.  

 

Det som skiljer barn och vuxna åt är att barn inte har hunnit med lika mycket som vuxna i 

samspelet med omvärlden (Näsman & von Gerber,  2003). Näsman och von Gerber (2003) menar 

att eftersom ett barn inte hunnit leva ett långt liv är några år av stor vikt för dem och har en större 

genomslagskraft. Två år för en sjuåring har en större betydelse än för en fyrtioåring. Detta gör det 

viktigt att prata med barn om deras upplevelser, inte att se dem som omogna och outvecklade till sin 

omvärld. 

 

Barns rättigheter kan vara en start för dialog (Roose och De Bie 2008).  Brembeck (i Sommer, 

2008, s. 47) säger ”Synen på barn som kompetenta ställer också krav på de vuxna – att de ska ge 

avkall på en del av sin auktoritet och bli barnets kamrat”. Genom att bli barnets kamrat blir den 

vuxne och barnet jämlikar och maktskillnader utjämnas. Detta gör att vuxenvärlden måste lyssna på 

barn, deras åsikter och deras livsvärld då barn är experter på sin livsvärld och sitt liv (Schofield, 

2005). 

 

Barn har enligt barnkonventionen rätt till delaktighet men denna rättighet begränsas också genom 

citatet från artikel 12 ”barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad”. Här ifrågasätter barnkonventionen barnens kompetens för delaktighet och åsikter. Vilket 

barn som är moget nog att uttrycka sina åsikter i utredningar är upp till den enskilda utredaren att 

avgöra vilket kan bli en subjektiv tolkning. Clark och Statham (2005) menar att barn är experter på 

sina liv och därmed är utredarna beroende av barn för att höra om deras livsvärld. Genom 

avgörandet om huruvida det enskilda barnet är moget nog att kunna berätta om sin livsvärld ges 

utredaren stor makt både att först avgöra mognaden men sedan också genom hur de skriver. De kan 

välja hur de vill att barnet ska synas och barnen kan göras till passiva objekt eller aktiva subjekt. 

Genom att använda barnets egna ord eller att barnet pratar genom utredaren skapas olika perspektiv 

och stämningar i texten (Sundhall, 2004).  

 

Artikel 12 i barnkonventionen kompletteras med artikel 5 som ger föräldrarna en större makt över 

barnet. Artikel 5 säger att föräldrarna ska ge barnen ett större inflytande i takt med att de blir äldre 

(Dahlstrand, 2004). Detta regleras också i föräldrabalkens 6 kap 11 § där föräldrarna ska ge barnet 

ett ökat inflytande och större ansvar i takt med dess ålder och mognad. Dahlstrand (2004) menar att 

barnkonventionens artikel 12 innebär att det är föräldrarna som ska ändra på sig i takt med barnets 

mognad för att ge barnet ett ökat utrymme att fatta beslut. I svensk lagstiftning (föräldrabalken 6 

kap 19 §) har Barnkonventionens artikel 12 försvagats genom att det står att socialnämnden ska 

försöka klarlägga barnets inställning om det inte kan vara till skada för barnet. Dahlstrand (2004) 

menar att detta är ett kryphål i lagen som gör att socialnämnden inte behöver prata med barnet. Det 

blir således ett kryphål som motverkar barnkonventionens intentioner.  
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3.4. Barns perspektiv och barnperspektivet 
Begreppen barnperspektivet och barns perspektiv är vanligt förekommande i samhället. Med 

barnperspektiv menas att man ser barnet som en ”expert” på sin situation och livsvärld. Det finns 

inte bara ett barnperspektiv utan flera och utredaren väljer vilket denna kommer att använda. Vilket 

barnperspektiv utredarna ska använda avgörs i varje enskilt fall och då väljs vad som är bäst för 

barnet. Barnperspektivet är alltså de vuxnas perspektiv på barn (Arnér & Tellgren, 2006; Strander, 

2001). 

 

Det finns inte bara en definition av barnperspektivet. Enligt Rasmusson (i Arnér & Tellgren, 2006, 

s. 35f) finns det tre olika perspektiv. Det första är vuxnas perspektiv på barn och det utgår från att 

den vuxnas premisser och den vuxnas roll ser olika ut beroende på kontext men också på vilken 

relation den vuxna har till barnet. Rasmusson kallar detta för det generella barnperspektivet. När 

det pratas om ett barnperspektiv är det detta perspektiv de allra flesta har i åtanke. Det andra är 

barns perspektiv på den egna tillvaron vilket innebär att det är barnet självt och hur denne ser på sin 

tillvaro som är i centrum. Per Olav Tiller (i Strander, 2001, s. 23) säger ”Barnperspektivet handlar 

konkret om hur världen ser ut ur barnets synvinkel – vad de ser, hör upplever och känner”. Tiller 

menar att det inte går att besluta om åtgärder som rör barn utan att höra hur barnen ser och uppfattar 

problemet och hur eventuella åtgärder kommer att uppfattas av dem. Den tredje är mötet mellan 

barn och vuxna – barn som förmedlare och vuxna som tolkare. Tiller (i Berg Eklundh, 2010) menar 

att begreppet barnperspektiv är hur världen ser ut och uppfattas av barn men används numera som 

ett vuxet perspektiv om vad vuxna anser vara bäst för barnen. 

 

I utredningstexter får vuxna tolkningsföreträden i sin analys av samtalet med barn. Vidare menas att 

de vuxna får agera och att barnen ska vara passiva mottagare som ska vara uppmärksamma 

(Näsman & von Gerber, 2003). Om barnen har den vanan kan det också vara deras inställning och 

förväntan i mötet med utredaren. För att barnet ska vilja och kunna säga sina åsikter och tankar i 

utredningen, måste utredaren kunna bryta denna förväntan. Det är då utredaren når barns perspektiv. 

Genom att visa intresse för barnets åsikter ger utredaren barnet utrymmet att uttrycka sig.  

 

Det finns en metod som på engelska kallas ”The mosaic approach” som använder barns perspektiv. 

Den hjälper barn att samla in information om sitt liv, vardag och omgivning. Metoden ser barn som 

kompetenta sociala aktörer som är experter på sina liv. Metoden menar att vuxna inte kan veta hur 

barn ser på sin omvärld utan att fråga dem om hur de ser på saker och ting och observationen är en 

första start för att lyssna på barnen (Clark & Statham, 2005).  I utredningar börjar utredaren med att 

samla in barnens perspektiv. I en vårdnadsutredning kan det till exempel vara att barnet får rita sin 

familj, hus, omgivning mm. Sedan diskuterar utredaren tillsammans med barnet om det insamlade 

materialet för att sedan slutligen bestämma hur eller vad resultatet ska bli. Genom att lyssna på 

barnen får utredarna en klarare bild och kan förstå hur barnet har det i sitt liv. Genom att använda 

denna metod får även små barn möjlighet att höras i utredningarna, en möjlighet som de annars inte 

skulle få (Clark & Statham, 2005).  

 

3.5. När kommer barn till tals? 
Utredare förväntas ofta lyssna på barn som en del i sin utredning och i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar är barnet huvudperson. Eftersom barnet är huvudperson är det av stor vikt att 

barnet har rätt att komma till tals. Men de ska inte pressas att ta ställning för eller emot någon 

förälder. Ändå finns denna risk att barnen pressas till att svara på utredarens frågor då tingrätten 

önskar att barnens inställning ska klargöras (Hindberg, 2003).  Enligt en undersökning som 

presenteras i SOU 2005:43 är det numera regel att barns inställning redovisas när barnen är 6-7 år 

gamla och när barnen är 7-17 år redovisas i samtliga fall barnens inställning. Barnen har ofta 
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synpunkter på var de vill bo och hur de vill ha umgänge med den förälder de inte bor med. I en 

rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset (Hindberg, 2003) redovisas att barn under 12 år alltför 

sällan får komma till tals i familjerättsmål. Det som var mest avgörande i familjerätternas 

utredningar för att låta barnet komma till tals var deras ålder (Dahlstrand, 2004). 75 procent av 

Sveriges kommuner svarade att de alltid, ofta eller ibland pratar med barn i åldersgruppen 0 – 3 år. 

Vanligast var att de pratar med barn när barnen fyllt 5-6 år. När barnen är 12 år eller äldre 

redovisades barnens åsikter i allt högre utsträckning (SOU 2005:43). Även om yngre barn inte 

kommer till tals finns det i lagstiftningen ingen nedre gräns för när barn ska få komma till tals 

(SOU:2009:68).  

 

Enligt Clark & Statham (2005) lyssnar utredare bara på äldre barn, de som är från 8 år gamla. Det 

är svårt att hitta exempel på en utredning där de yngre barnens syn har tagits med. Vidare är det de 

barn som bäst kan uttrycka sig som får störst utrymme i utredningarna. Detta kanske bidrar till att 

många osäkra och blyga barn undantas från utredningen för att utredaren anser att de behöver 

skyddas trots att det kanske är dessa barn som bäst behöver få sin röst hörd (Nybom, 2005). De barn 

som också kan få det svårt att komma till tals i utredningarna är de som är väldigt unga eftersom 

socialarbetarna inte vet hur de ska hantera eller lyssna på dessa (Clark & Statham, 2005). När 

utredningar presenteras för domstolar är det förväntat att barnets olika känslor för syskon, föräldrar 

vänner mm. presenteras. Det som presenteras är vad barnet har sagt men också vad som kan 

härledas från barnets beteende (Schofield, 2005). Om en utredare ska tolka barnens känslor utifrån 

beteende kan det bli olika tolkningar av samma barn beroende på vem som gör utredningen.  

 

I tingsrättens domar redovisas ofta inte barnets inställning (SOU 2005:43). När barnen är över 12 år 

gamla redovisas inställningen i domar till cirka tre fjärdedelar. En anledning till att barnets 

inställning inte redovisats är när tingsrätten har ansett att barnet stått i en lojalitetskonflikt mellan 

föräldrarna. Därför anser tingrätten att de inte behöver ta hänsyn till vad barnet tycker.  

 

I propositionen 2005/06:99 ”Nya vårdnadsregler”, vill regeringen att om barnet har en bestämd 

önskan om hur vårdnaden ska se ut ska också domstolen följa barnets önskan med hänsyn till 

barnets ålder och mognad. Trots detta säger regeringen att domstolen också ska väga in andra 

omständigheter. Det är alltid helhetsperspektivet som ska vara avgörande (prop. 2005/06:99). 

 

Vidare menar regeringen att också yngre barn ska få komma till tals. Med detta menar inte 

regeringen att utredarna ska samtala med yngre barn utan samtala med personer runt barnet som 

känner barnet väl.  

 

3.6. Hur syns barn i texter 
Begreppen showing och telling är ett sätt att se på hur personer kommer till tals i texter. När 

showing används hörs karaktären själv i texten (Nybø, 2006; Sundhall, 2008). Genom att skriva vad 

karaktären säger menar Sundhall (2004) att personen i texten blir mer sympatisk då läsaren kan 

följa med i texten om hur personen känner och ser på saker. När begreppet telling används är det 

den som skriver texten som omtalar karaktären i texten (Nybø, 2006). I showing-texter har 

berättaren en låg närvaro i texten och det är den beskrivne karaktärens tal som omnämns. Texten 

använder begrepp som sagts av karaktären eller uttryck som karaktären själv skulle använda. I 

telling-texter är det berättaren som använder sina ord och uttryck och karaktären hörs i bakgrunden. 

Nybø (2006) menar att det blir svårare för läsaren att identifiera sig med karaktären eftersom 

berättaren stör karaktären. I dessa texter är det lätt att göra karaktären osympatisk då karaktären inte 

får komma till tals själv. Genom att använda showing och telling i texterna kan utredaren synliggöra 

eller osynliggöra karaktärer. I showing-texter görs karaktären till subjekt och i telling-texter görs 
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karaktären till objekt. Eva Johansson (2003) säger att kommunikation inte bara är det talade ordet 

utan även mimik och gester. För att förstå barns perspektiv gäller det att se hela situationen där 

barnet och utredaren ingår. Frågan är hur utredaren bäst visar detta i sin utredningstext. En forskare 

som använt dessa begrepp är Jeanette Sundhall (2008).  Hon har tittat på vårdnadsutredningar och 

visar följande exempel där showing och telling används: 

 

Maja var tillbakadragen och tystlåten under hela besöket. Hon sa inte någonting till oss 

och det gick inte att få någon direkt kontakt med henne. Hon kom då Åke [pappa] sa åt 

henne att göra det, men annars så gick hon undan i barnrummet där hon kom att leka 

tillsammans med Filip [bonussyskon]. (Sundhall 2008, s. 115) 

 

Genom att skriva ut vilka gester Maja sänder ut skapas det en känsla. I detta fall menar Sundhall 

(2008) att utredarna lägger allt ansvar på flickan genom att skriva ”det gick inte att få kontakt med 

henne” istället för ”vi lyckades inte...”. Genom att tolka uttryck gör utredaren en egen tolkning som 

kanske skulle tolkas annorlunda av en annan utredare. Genom att göra på detta sätt kanske 

tingsrätten får en felaktig bild av situationen.  

 

Ett problem för barn när de får komma till tals är de vuxnas tolkningar av vad de säger, hur de sitter 

och hur deras kroppsspråk är. När vuxna pratar med barn kommer alltid den vuxnas perspektiv att 

avgöra vad som kommer fram i texten. Det är därför viktigt att den vuxna skiljer på vad barnet 

säger och vilka tolkningar den vuxne lägger in i texten (SOU, 2009:68). 

 

Lotta Berg Eklundh (2010) har forskat om barn i kontaktfamiljer samt vilken delaktighet barn har i 

beslut och planering. Berg Eklundhs resultat visar att barnens delaktighet var begränsad, framför 

allt när barnen var yngre. Det förekom att barn som mot sin vilja fick en kontaktfamilj mer eller 

mindre tvingades att acceptera denna insats. Några av dessa barn upplevde insatsen som negativ. I 

några av fall fick barnen själva vara med och bestämma hur de skulle träffa sina kontaktfamiljer och 

även när insatsen skulle avslutas.  

 

4. METOD OCH MATERIAL 
Min studie är av kvalitativ art där barns röster i vårdnadsutredningar har granskats.  

Utredningstexterna är resultat av språkliga medvetna val. Utredaren väljer själv ut vad som ska 

skrivas i texterna. Med andra ord blir de språkliga valen en aktiv handling om hur de ska beskriva 

barn och föräldrar i sina texter. Med detta kommer stor makt, en makt som påverkar vilket utslaget 

blir i tingsrätten. Språket formar den verklighet som utredningstexten handlar om och därför blir 

också de olika texterna en social konstruktion.  

 

4.1. Urval och tillvägagångssätt  
Jag har använt ett klusterurval (Bryman, 2006). Ett klusterurval innebär att tingsrätterna i mitt fall 

är olika kluster. Genom att ha slumpat ut olika kluster har jag fått en geografisk spridning av 

vårdnadsutredningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Då det kan råda olika 

kultur från kommun till kommun hur barn beskrivs, har jag tittat på flera olika familjerätters 

utredningar. På så sätt kan jag ha kommit ifrån en eventuell kulturell kontext som kan råda på de 

olika familjerätterna.  

 

Det finns 48 olika tingsrätter i Sverige (webbdokument 2). Hur många familjerätter kan jag i 

dagsläget inte svara på då vissa kommuner har slagit samman sina familjerätter till gemensamma 

enheter.  
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Jag har lagt in alla tingsrätter i bokstavsordning i ett Excel-dokument och numrerat dem. Sedan har 

en slumpgenerator valt 10 tingsrätter (Webbdokument 3). Jag har sedan ringt eller skickat e-post till 

dessa tingsrätter och bett dem skicka en förteckning över alla de ärenden som rört familjerättsmål 

mellan 1 dec 2009 till och med 30 mars 2010. Eftersom det kan ta lång tid från att talan har väckts 

till slutlig dom har jag velat ha utredningar som är så nya som möjligt. Tingsrätterna har därefter 

skickat en lista på dessa mål till mig via e-post. Antalet har varierat från tre till tolv utredningar och 

i två fall har inga utredningar funnits inom den givna tidsperioden. Jag har därefter bett dem skicka 

utredningarna per post eller om möjligt per e-post. En tingsrätt valde att skicka per e-post.  

 

När utredningarna sedan kommit har jag sorterat ut alla så kallade snabbupplysningar enligt 6 kap. 

20 § föräldrabalken samt utredningar där barn inte kommer till tals. Då återstod det 7 tingsrätter 

med 25 utredningar. I nästa steg har jag slumpat ut en utredning från vardera tingsrätt. Sammanlagt 

blev det sju utredningar. 

 

För att få en överblick över de teman jag valt har jag skrivit ut vad barnen sagt och tematiserat 

dessa i två kategorier, showing och telling och satt in texterna under respektive tema (Bryman 2006, 

2008). 

 

4.2. Avgränsningar 
De utredningar jag valt att titta på är utredningar där barn kommer till tals utredningar enligt 6 kap 

19 § föräldrabalken. Jag har inte tittat i så kallade ”Snabbupplysningar” enligt 6 kap 20 § 

föräldrabalken. 

 

När jag läst utredningarna har jag bara fokuserat på vad som kommit fram i samtalen med barn, 

hembesöken samt utredningens sammanfattning och bedömning. Övrig text har jag valt bort.   

 

4.3. Etiska överväganden 
När jag har talat med tingsrätterna har jag informerat om att jag är student på Socialhögskolan vid 

Stockholms Universitet och att jag går sista terminen på socionomprogrammet samt att jag skriver 

min C-uppsats om vårdnadsutredningar utifrån barns perspektiv. Tingsrätterna har inte begärt att jag 

ska uppvisa något intyg som visar att jag är student. 

 

Eftersom min studie rör enskilda barn har jag valt att avidentifiera alla uppgifter. Alla namn är 

fingerade och ortsnamn är borttagna eller ändrade. Jag har direkt efter att handlingarna anlänt 

strukit över alla namn, personnummer och adresser så att bara ålder och/eller födelseår står. Vilka 

tingsrätter eller familjerätter som utredningarna kommer från kommer inte att nämnas i uppsatsen. 

 

Efter att uppsatsen är färdigskriven kommer jag att förstöra alla dokument. 

 

Om personerna som utredningen handlar om läser denna uppsats kommer de troligen känna igen 

sig. Men eftersom jag vidtagit ovanstående åtgärder anser jag att de berörda inte kommer till skada.  

 

4.4. Förförståelse 
Under uppsatsskrivandet arbetar jag på en familjerättsenhet. Det var också i denna enhet jag gjorde 

min praktik under termin 5. I och med detta har jag själv skrivit några vårdnadsutredningar. När jag 

började läsa in mig i ämnet upptäckte att jag själv ibland har gjort barn till objekt i texterna där min 

röst hörs. Om det beror på ovana eller slarv vågar jag inte svara på. 
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Jag går in med öppna ögon i denna uppsats med tron att familjerättens utredare tar barnens röst på 

stort allvar och lyssnar på vad de har att säga men också att det syns i texterna. Jag tror dock inte att 

barnens inställning redovisas vad gäller hur de vill bo och i vilken utsträckning de vill att ett 

umgänge ska se ut. 

 

4.5. Metoddiskussion 
Min uppsats bygger på en socialkonstruktionistisk analys där kunskap skapas genom språket och 

interaktionen mellan människor. Jag själv är också en produkt av sociala möten och genom mitt 

språk skapar jag en kunskap om barn. Om en annan person skulle tolka samma material kanske 

resultatet skulle bli annorlunda då den personens kunskap om barn kan se annorlunda ut. Jag har en 

ambition att själv vara med och forma kunskapen. 

 

4.6. Reliabilitet 
Reliabilitet betyder hur tillförlitliga resultaten är. Eftersom resultaten är en del av mina tolkningar är 

resultaten tillförlitliga för mig men kanske inte för någon annan. Extern reliabilitet innebär att om 

undersökningen skulle göras på nytt så skulle resultaten bli desamma (Bryman, 2006). En 

socialkonstruktionistisk studie handlar inte om att hitta objektiva fakta eller en hitta en sanning. Det 

finns inga slutgiltiga sätt att beskriva världen som den ser ut idag (Burr, 2003). Eftersom världen 

och kunskapen är under ständig förvandling och det inte går att frysa en social miljö kommer 

kanske inte resultaten att bli desamma om studien skulle göras på nytt. Det kan tyckas att om en 

forskare går in med samma synsätt och kontext som jag borde resultaten bli desamma (Bryman, 

2006). Men eftersom den forskaren har sin sociala konstruktion i ryggen kan det bli svårt att tolka 

materialet på samma sätt som jag. Därmed kan den externa reliabiliteten bli svag. 

 

För att öka reliabiliteten har jag valt att redovisa långa citat i resultatdelen för att läsaren själv ska 

kunna göra egna tolkningar. Jag har också valt att göra en analys direkt efter citaten så att läsaren 

själv kan dra slutsatser om jag gjort en riktig analys. Eftersom min uppsats bygger på en 

socialkonstruktionistisk ansats är jag medveten att jag kan påverka läsaren med min analys och göra 

att den uppfattas som den ”rätta”.  

 

4.7. Validitet 
Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man avsett att mäta och om resultaten hänger ihop 

eller om resultatet är slumpmässiga (Bryman, 2006). För att öka validiteten har jag tagit begrepp 

som redan använts av andra forskare. Jag har också läst alla utredningar flera gånger för att försöka 

undgå missförstånd. Jag har också tematiserat utredningarna utifrån mina teman.  

 

Min empiri är sekundärdata och kommer från redan befintliga dokument som jag inte har varit med 

att skapa. Därför skulle andra forskare kunna studera samma empiri som jag och ha förutsättningar 

för att kunna kontrollera mina resultat. 

 

Hur god validiteten är beror på hur pass bra det går att generalisera resultatet till andra miljöer och 

situationer (Bryman, 2006). I min studie har jag bara tittat på en bråkdel av alla de utredningar som 

gjorts, både inom utredningar som rör barns deltagande men också inom barns deltagande i 

vårdnadsutredningar. Med andra ord anser jag att det inte går att generalisera resultaten.  



20 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Min empiri kommer från sju vårdnadsutredningar från sju tingsrätter. Alla namn på människor och 

djur samt orter som förekommer i texten är fingerade. De stav- och skrivfel som förekommer från 

de citerade utredningarna är inte mina egna utan kommer från utredningen. Jag har valt att inte rätta 

dem då jag anser att det är viktigt att visa kvaliteten hos den text som familjerättsenheten, i 

egenskap av myndighet, lämnar till tingsrätten. 

 

I min studie har jag valt att dela in utredningarna i två kategorier; barn med en röst (showing) och 

barn utan en röst (telling). När barnet beskrivs som showing innebär det att det är barnets röst som 

hörs och berättaren får stå tillbaka. När barnet beskrivs som telling är det berättarens röst som hörs 

och barnet får stå tillbaka (Nybø, 2006; Sundhall, 2008). 

 

De citat som står redovisade är direkt skrivna från utredningstexterna och kan därför bli långa. 

Genom att göra på det sättet ger jag läsaren en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning och göra 

sin egen tolkning. 

 

5.1. Erik 7 år gammal. 
Utredaren har haft två enskilda samtal med Erik på familjerättens kontor samt träffat honom vid 

hembesöken hemma hos föräldrarna. Delen där dessa samtal redovisas inleds med: 

 

De intryck som utredaren hade efter samtalen med Erik var att han upplevs väldigt 

pressad av situationen. Han gav motstridiga uppgifter i de två samtalen, vilket kan 

ha att göra med vem av föräldrarna som kom med honom och fanns med i 

väntrummet. 

 

Här får läsaren reda på att det finns en lojalitetskonflikt eller att Erik är starkt påverkad av 

föräldrarna. 

 

Vid första samtalet med Erik kom han tillsammans med sin mamma. Utredaren använder så kallade 

”Nallekort” som visar olika känslor. Med hjälp av dessa vill utredaren prata med Erik om hur han 

känner det i magen vid olika tillfällen. Det är fyra kort som används; glad, ledsen, arg och rädd. Det 

används också olika modeller av dockor, bilar och hus som hjälpmedel. Användningen av de olika 

hjälpmedlen redovisas endast två gånger och läsaren får inte reda på om hjälpmedlen fört samtalet 

framåt. 

 

Erik berättar att han är glad både när han är hos mamma och hos pappa och på 

dagis och med sina kompisar. Han är även glad när han ska åka från mamma till 

pappa och tvärtom. /…/ 

 

Erik berättar också att han kan komma ihåg att han var rädd och orolig när han 

fick reda på att mamma och pappa skulle skiljas, han är rädd för att de ska bråka 

och att det är han fortfarande rädd för. Vi frågar om märket på hans haka och han 

svarar att det inte är något som han fått för att någon slagit honom utan det fick 

Erik när han var hemma hos pappa en gång och ramlade och slog sig på ett bord. 

Det är många vuxna som frågat honom om det märket säger Erik. /…/ 

  

Vid samtalet använder vi oss också av dockor, hus och bilar som Erik ställer upp 

för att visa hur han bor varannan vecka hos mamma och pappa. Erik säger att han 

vill vara lika många dagar hos mamma som hos pappa men att det är något han 
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vill att mamma och pappa ska bestämma. Erik vet att hans föräldrar bråkar för det 

hör och ser han ibland och att de därför har svårt att bestämma sig. Erik tycker det 

är jobbigt när de bråkar. När samtalet börjar lida mot sitt slut tar Erik modellerna 

av mammas och pappa hus och lägger mitt emot varandra och låtsas att de är 

kanoner som skjuter mot varandra, Erik säger att kanonerna laddas med honom 

och Karo [hunden, min anm.] som de skjuter iväg. 

 

Vid andra besöket kommer Erik med pappa. 

 

När utredarna frågar honom hur det känns i magen när han är hos mamma tvekar 

han mycket länge innan han slutligen försiktigt pekar på rädd-kortet. Eftersom det 

är så otydligt pekande frågar utredarna vilket kort det är och Erik säger då att han 

är rädd hos mamma. Anledningen till det är att mamma har slagit honom två 

gånger, ena gången mitt i natten när han ville ringa pappa då lyfte mamma upp 

honom under armarna så att det gjorde ont, detta hände när Erik var 5 år gammal. 

Det andra tillfället har Erik svårare att redogöra för eftersom det hände för en 

längre tid sedan men mamma slog honom då så att han fick märket på hakan. På 

frågan varför Erik berättade något annat på förra samtalet säger Erik att han 

gjorde det för att han var rädd men nu när han är hos pappa är han inte rädd. Erik 

vet att han till utredarna sagt att märket på hakan fick han när han ramlade mot ett 

bord så Erik rättar sig själv och berättar att märket på hakan fick han när han slog 

sig på bordet men när mamma slog honom blödde han från hakan. Erik ser 

mycket förvirrad ut när han redogör för detta. 

 

Erik berättar att han vill bo hos pappa men hälsa på mamma eftersom han älskar 

pappa mer och eftersom han är rädd hos mamma. På frågan hur det är att vara hos 

mamma nu säger Erik att mamma är snäll nu eftersom hon inte slår men att han 

ändå är rädd. Utredarna frågar Erik hur det känns att åka till mamma snart, då 

svarar Erik ok först men ändrar sedan sitt svar och säger ”rädd”. /…/ 

 

Även vid detta samtal tar Erik modellerna av mammas och pappas hus och lägger 

mitt emot varandra och låtsas att de är kanoner som skjuter mot varandra. Erik 

säger att kanonerna laddas med honom och Karo som de sen skjuter iväg. 

Erikdockan tappar huvudet under förevisningen och på frågan om vem som vinner 

skjutandet så berättar Erik att det är pappa som gör det. 

 

5.1.1. Hembesöken 
På hembesöket hos mamma framkommer det: 

 

Erik visar glatt sitt rum och sina leksaker när vi kommer. Han synes trivas bra och 

när vi ska gå runt och titta på lägenheten går han nära sin mamma och småbusar 

lite med henne och de kramas lite. /…/ Erik berättar att det finns en lekplats 

alldeles i närheten och att han brukar leka på den. Han tycker det är roligt lekplats 

och det finns flera barn som är lika gamla som honom i bostadsområdet.  /…/ 

Utifrån hembesöket fanns ingenting som tydde på att Erik var rädd för sin mamma 

på något sätt utan tvärtom synes mycket trygg tillsammans med henne. 

 

På hembesöket hos pappa framkommer det: 

 

Erik visar sitt rum där han har sin säng och lekmatta och han har också ett rum 
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med bilar och legofigurer och många andra leksaker. Han är glad att visa oss sina 

leksaker och vilka legofigurer han har gjort. 

 

Utredningen tar inte upp något av vad Erik har sagt i bedömningen utan fokuserar istället på 

föräldrarnas omsorgsförmåga. 

 

5.1.2. Analys av Erik 
Genom att utredarna skriver att ”Erik berättar” och ”Erik säger” hör vi vad Erik säger. Genom att 

också använda citat eller ord som Erik skulle kunna säga blir det en showing-text. När utredaren 

börjar beskriva svårare situationer som när utredarna frågar hur det känns i magen när Erik är hos 

mamma blir de delarna en telling-text. Här används ett språk som en sjuåring inte skulle använda 

men det är också en frånvarande Erik som berättar där utredarna hörs i en större utsträckning.  

 

I utredningens avsnitt ”Sammanfattning och bedömning” framkommer det inte något om vad Erik 

sagt. Även om han har gett två olika åsikter: ”han vill bo mer hos pappa” samt ” han vill bo hos 

pappa men hälsa på mamma eftersom han älskar pappa mer och eftersom han är rädd hos mamma”. 

Även om utredarna inte tycker att det finns något fog för Eriks rädsla tar den upp en stor del i 

samtalen. Genom att inte skriva något om detta i bedömningen blir Erik ett passivt objekt i 

utredningen. Enligt Harts (1992) delaktighetsstege finns Erik med som en dekoration då inget av 

vad han säger finns med i bedömningen. 

 

I beslutsförslaget får inte Erik sin vilja igenom utan han får ett umgänge med pappa varannan helg 

och detta på grund av att utredarna vill att Erik ska få lugn och ro. 

 

I Shiers modell (se sid. 9 och 10) hamnar Erik på steg 2. De hjälpmedel som finns att tillgå, 

nallekorten och modellerna, hjälper Erik att samtala kring svåra frågor. Eftersom Eriks åsikter inte 

hörs i utredningens sammanfattning och bedömning kan Erik inte hamna i steg 3. 

 

5.2. Syskonen Rikard 15 år, Josef 10 år och Sara 7 år 
Utredaren har haft två samtal med alla tre barnen, första gången kommer de med pappa och andra 

gången med mamma. Rikard hade två enskilda samtal. Josef och Sara hade sina två samtal 

tillsammans.  

 

5.2.1. Rikard 
Rikard säger att det är bra just nu, ibland vill han vara mer hos pappa. Rikard 

berättar att alla hans kompisar bor nära där farfar bor. Det är krångligare att bo hos 

mamma, säger Rikard, ”Jag har aldrig velat bo där nere”. /…/ 

 

Mamma är noga med tider, och hon vill hämta Rikard kl 22-23 när han är hos 

kompisar och därför vill Rikard vara mer hos pappa. Pappa är inte så bestämd 

med tider, han vill veta var Rikard är och då är det ok.  

Om Rikard tänker framåt så är han nöjd mer det som är idag. /…/ Rikard skulle 

önska att det gick att vara mer flexibel med var han bor. Rikard säger att mamma 

tror att han är ute på dåliga saker när han är hos pappa ”med det är jag inte, hon 

tror vi gör något dumt men när jag är hos någon vill jag kunna stanna och inte 

alltid gå hem först”. /…/ 

 

Rickard tycker det skulle vara roligare om syskonen bodde som han. Rikard tror 
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att Josef vill bo 50/50 men har inte pratat med honom om det. Sara är lite mer 

mammig och vill nog ha det som nu, tror Rikard. /…/ 

 

Rikard säger att mamma vill att Rikard skall vara mer hos henne, hon tycker inte 

pappa tar ansvar, men pappa tar ansvar, säger Rikard. 

 

5.2.2. Syskonen Josef och Sara 
Som hjälpmedel används metoden tejping. Tejping är en arbetsmodell där utredaren tillsammans 

med barnet tejpar upp ytor, t.ex. bostaden på ett bord. I materialet ingår också små trädockor som 

symboliserar olika karaktärer som ställs upp i den ”tejpade bostaden”. 

 

Vi pratar om hur det är att bo nio dagar och mamma och fem dagar hos pappa. 

Josef gillar att bo mer hos mamma. Josef tycker det är bra, han säger att mamma 

tar mer ansvar för läxor och sömn, Josef säger att han sover bättre hos mamma 

och hon hjälper honom med läxorna, kollar att han gjort rätt och ”mamma hjälper 

till mer så jag får beröm i skolan”. Det är mycket fel i läxan hos pappa, säger 

Josef. 

 

Sara säger att mamma inte vill att de ska vara så länge hos  pappa, det är för 

många dagar ”mamma får nöja sig att det är så”, säger Sara. Sara säger att det är 

bra att bo olika länge hos mamma och pappa och vill att det ska vara så. /…/ 

 

Josef vill, när han tänker framåt, vara hos mamma och pappa som nu. Sara vill 

vara några mer dagar hos mamma – som nu. 

Josef tycker det är lite skönt att inte alltid vara med Rikard. Det är ok att Rikard är 

längre tid hos pappa, säger Josef. 

 

Båda barnen säger: ”Ibland är det svårt att säga till mamma och pappa vad vi 

tycker, vi vill inte göra någon ledsen.” 

 

Barnen bygger upp mammas och pappas hus och Josef börjar med pappas två 

bilar och kompisens hus. Sara börjar med mammas hus. Båda är ivriga. Sara 

placerar sig och bröderna först hos mamma. Vad gör ni där? ”Inget särskilt, 

studsmatta och kompisar och vårt lilla spa”, säger Sara. 

Hos mamma kan de gå ner till havet och cykla till skolan, det är roligt säger Sara. 

”Då cyklar man en helt annan väg, en genväg kan bli en senväg”, säger Josef. /…/ 

 

Pappa kör dem till skolan efter att de varit de fem dagarna hos honom, de pratar 

med pappa i telefon när de är hos mamma 

 

Sara och Josef får stycket uppläst för sig och gör några justeringar. Josef vill 

lägga till ”trygghet” som ett ytterligare skäl till att det fungerar bättre hos 

mamma. 

 

Här har utredarna kommit med reflektioner kring samtalen med Josef och Sara. 

 

Det framgår att Margareta [mamma] och barnen pratar mycket med varandra om 

situationen kring skilsmässan. Det finns en känsla när vi pratar med framförallt 

Josef att det han säger är ”tillrättalagt”, han vill ibland även rätta lillasyster. 

Språkbruket som t ex trygghet och sömn gör att det inte riktigt känns som hans 
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egna ord.  

 

I sammanfattning och bedömning står det: 

 

Vi bedömer att boendet bör fortsätta för Sara och Josef som det är nu. /…/ 

 

För Rikard ser vi däremot att han ska fortsätta att bo växelvis och det är också 

efter hans eget önskemål. 

 

5.2.3. Analys av Rikard, Josef och Sara 
Alla barnen får ge gehör för sina åsikter och hur de ser på sin situation. När utredarna skriver ut 

”Rikard säger” och ”Josef och Sara tycker” får vi som läsare en nära relation till barnen där vi får 

reda på vad de tycker och känner. Rikard som är 15 år gammal kan anses ha uppnått en sådan ålder 

och mognad att utredarna ska lyssna på honom i en större utsträckning än hans syskon. Detta gör 

också utredarna. I sammanfattningen och bedömningen skriver utredarna att det är hans önskemål 

att bo växelvis hos föräldrarna. Texten är genomgående en showing-text där utredaren stått i 

bakgrunden. Däremot i sin analys av samtalet med Josef och Sara förefaller det som att de inte litar 

inte riktigt på vad Josef säger utan utredarna tycker att hans språk är tillrättalagt och att det inte är 

hans egna ord. På så sätt blir Josef ett inkompetent subjekt utan röst i texten. 

 

Vad gäller Shiers delaktighetsmodell hamnar Rikard på nivå 4 ”Barnen är delaktiga i 

beslutsprocesser” då han är delaktig i besluten och hans önskan står med i beslutet. 

Josef och Sara har också en önskan som inte står redovisade i bedömningen så de hamnar på nivå 3 

”Hänsyn tas till barns åsikter”. 

  

5.3. Sandra 7 år 
Denna utredning är den enda som har gjorts av en extern utredare där föräldrasamtalen har skett i 

respektive förälders hem. Samtalet med Sandra var på kommunens familjerättsenhet. Detta är den 

enda utredningen där tingsrätten har gått emot utredningens beslutsförslag. Utredaren föreslog 

ensam vårdnad till mamma men tingsrätten dömde till fortsatt gemensam vårdnad för föräldrarna. 

 

Den del som tar upp samtalet med Sandra är redovisat på 9 rader av utredningens 14 sidor. 

 

Jag har träffat Sandra i familjerättens lokaler i X-stad. Hon kom med sin mamma 

Lena vilket Karl [pappa] har sagt var okej för honom. 

 

I samtalet som förs, samtidigt som jag har en del bilder som Sandra får prata 

utifrån, är mitt intryck att Sandra är mycket medveten om att det är ett ansträngt 

förhållande mellan Karl och Lena. Det märks på det sättet att hon är noga med att 

ge samma svar på frågor om hur det är att vara hos mamma respektive pappa. 

 

Sandra vet inte när de pratade med varandra senast. Hon vet heller inte varför de 

inte pratar med varandra. Intrycket i övrigt är att Sandra verkar vara en stabil 

flicka. Hon uttrycker ingen oro över det faktum att Karl och Lena inte pratar med 

varandra. 

 

I avsnittet om sammanfattning, bedömning och förslag säger utredaren: 

 

Utifrån vad som framkommit i utredningen är Sandra påverkad av föräldrarnas 
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oförmåga att samarbeta. I mitt samtal med henne är hon mycket noga med att inte 

visa att hon tar ställning för eller emot någon av föräldrarna.  

 

5.3.1. Analys av Sandra 
I utredningen är det bara utredarens röst som hörs. Som läsare får vi inte ta del av något som Sandra 

har sagt. Det finns inga citat från Sandra alls. I utredningens inledning har utredaren skrivit ”Jag har 

dessutom träffat Sandra vid ett särskilt tillfälle på familjerätten i X i syfte att ge henne möjlighet att 

uttrycka en vilja och berätta om sin situation”. Trots detta har inte Sandra fått den möjligheten i 

texten. Till sin hjälp har utredaren använt bilder som de skulle prata utifrån men som läsare får vi 

inte reda vad det är för bilder. Samtalet varade i 20 minuter så något måste Sandra ha sagt. 

I och med att Sandras åsikter inte redovisas alls blir Sandra ett inkompetent objekt utan en röst. 

 

Det är svårt att placera in Sandra i Shiers (2001) delaktighetsmodell. Hon har pratat med utredaren 

men det finns ingen redovisning av vad hon har sagt. Shier menar att för att hamna på steg 1 ska 

barnet ta ett eget initiativ till att prata och den vuxna ska bara finnas där för att lyssna. När 

tingsrätten får läsa om Sandra vet de egentligen inte vad Sandras samtal gick ut på utan bara 

utredarens tolkningar av Sandra. Frågan jag ställer mig är då om utredaren har tagit sig tid till att 

lyssna på Sandra? Det tror jag, även om det inte är redovisat. Sandra har varit på familjerätten för 

att träffa utredaren, därmed har utredaren med eget initiativ träffat henne och därmed uppfyller 

utredningen Shiers (2001) delaktighetsmodells steg 2. Enligt min bedömning placeras utredningen 

på Steg 1 då samtalet inte finns redovisat i någon större utsträckning, varken i samtalsdelen eller i 

bedömningen.    

 

5.4. Syskonen Nina 11 år och Niklas 4 år 
Utredarna har haft ett enskilt samtal med Nina och har inte pratat med Niklas på grund av hans låga 

ålder. Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor huvudsakligen hos mamman. Eftersom 

utredaren endast har pratat med Nina så handlar texten om hennes utsagor.  

 

Hon berättar att hon och Niklas varit med pappa den senaste söndagen. De har då 

spelat golf. Både hon och Niklas uppskattade det mycket. På lördag hade de varit 

på varuhuset X tillsammans med pappa. Nina tycker hon är för litet hos pappa. 

Hon skulle vilja vara hos honom varje vecka, helst lördag eller söndag eftersom 

hon nu har många prov i veckorna 

 

Nina tycker inte om att pappa talar illa om mamma inför henne och Niklas. Pappa 

pratar mycket om att barnen kostar mycket när de gör aktiviteter eller går ut och 

äter tillsammans. När mamma jobbar på helgerna är Nina med Niklas och 

mammas pojkvän, som brukar laga mat till henne och brodern. 

 

Nina trivs i skolan. Det finns en flicka som bor en våning under henne på X-gatan 

som Nina brukar leka med. Två pojkar i klassen bor också på X-gatan och de 

brukar leka tillsammans i innegården till huset. På fritiden går Nina på dans. Hon 

skulle också vilja börja med simning. 

 

5.4.1. Hembesöket 
Hembesöket hos mamma  

Nina och Niklas delar rum. /…/ Mamma har en pojkvän sedan maj 2006. De bor 

inte tillsammans men träffas regelbundet. 
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Hembesöket hos pappa 

Han bor i en lägenhet om ett rum och kokvrå. Han har inrett en sovalkov med 

våningssäng till barnen. Niklas hoppar upp i överslafen och säger att den är hans 

och att han skall sova över hos pappa. Fadern och Nina berättar om de aktiviteter 

som de gör när de träffas. De har ridit, spelat golf, klättrat på klättervägg /…/ 

 

I utredningens avsnitt ”Sammanfattning och bedömning” skriver utredaren ut vad Nina vill. 

 

Nina uttrycker vid barnsamtalet att hon vill bo kvar hos modern och vill träffa sin 

pappa mer än hon gör. Hon tycker inte att han är tillräckligt mycket hos sin pappa. 

 

Detta har utredarna lyssnat till och utökar umgänget från dagens varannan söndag till ökningen 

varannan lördag till söndag. 

 

5.4.2. Analys av Nina och Niklas 
Min uppfattning av Nina och Niklas är att det är utredarens röst som hörs. Nina och Niklas blir 

omtalade. Texten har många gånger en ”vuxet språkbruk”. Ord som ”uppskattade mycket” och ”gör 

aktiviteter” är två exempel på detta. Även om utredarna använder ”Nina tycker” förmedlas Ninas 

åsikter genom utredarnas. Nina blir ett objekt med en röst då hennes åsikter kommer fram men inte 

med hennes röst. Hembesöket är en viktig del i en vårdnadsutredning för att se hur interaktionen ser 

ut mellan barn och förälder. På hembesöket hos mamma framkommer inget av detta. Vid 

hembesöket hos pappa beskrivs en viss interaktion mellan barnen och pappan. 

 

Utredarnas förslag blir att Nina ska få träffa sin pappa från lördag till söndag varannan vecka. Även 

om inte beslutet grundar sig i Ninas önskan kan hon känna att hon varit med och påverkat beslutet. 

Därmed hamnar Nina på nivå 4 i Shiers (2001) delaktighetsmodell. Eftersom utredaren inte har 

pratat med Niklas går det inte att placera in honom i delaktighetsmodellen då Shier (2001) 

förutsätter att det finns en delaktighet. 

 

En viktig del i vårdnadsutredningar där barn aktivt deltar genom samtal är att barnen får prata med 

utredarna vid två olika tillfällen. Då kan det vara bra om barnen kommer med mamma vid ena 

tillfället och med pappa vid andra tillfället. I samtalet med Nina kommer hon bara med sin mamma. 

I samtalet med Erik (på sidan 20) ger han olika berättelser beroende på vem han kommer med. Har 

utredarna bara ett samtal kommer detta inte fram. Det kan också vara viktigt att barn får vänja sig 

vid utredaren och ska också ha rätt till att kunna ändra sig vid andra tillfället.  

 

5.5. Malin 11 år 
Malin bor hos sin mamma och har umgänge med sin pappa varannan torsdag till måndag. Malin 

skulle ha kommit på två samtal men ville inte komma den gången hon skulle komma med pappa. 

Följande står i utredningen om samtalet med Malin. 

 

Malin berättar att hon vet att hon är här för att mamma och pappa bråkar. Malin 

säger att hon inte tycker det är så roligt att de alla tre inte bor tillsammans för 

Malin vill bo i hus. Hon vill helst bo på landet och ha många djur som hästar, 

hundar, katter och en kanin. Malin vet att det inte kommer bli så. Malin bor idag 

hos sin mamma och hon är hos sin pappa varannan torsdag till måndag. Malin 

säger att hon vill bo lite mer hos sin mamma än hos pappa och att som det är nu är 

det bra. Malin vill vara hos pappa också och hon berättar att hon har roligt hos 
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honom också. Malin har egen nyckel till sin pappa. 

 

Malin går i 5:an och roligast i skolan är matte, svenska, engelska och ”lite” SO. 

Hon har många kompisar som hon är med både i skolan och på fritiden. På 

fritiden tränar Malin konståkning, är med kompisar och pysslar ibland. När hon är 

med kompisar så går de på bio, går till badhuset eller bara är hemma hos någon. 

 

Malin skulle komma med sin pappa till kontoret veckan efter men hon ville inte 

komma tillbaka till familjerätten. 

 

Uppläst och godkänt av Malin vid extra hembesök. 

 

5.5.1. Hembesöken 
Hos mamma framkommer det: 

 

Malin visar stolt upp sitt rum med alla saker. Vi kommenterar att det stämmer ihop 

och ”matchar” i inredningen och Malin berättar att det är hennes och mammas 

intresse att pyssla med inredning.   

 

Hos pappa framkommer det: 

 

Malin visar sitt rum i lägenheten. Hon har en hästplanch ovanför sängen. Malin 

berättar att hon ridit tidigare men inte nu på ett tag. Hon visar runt i lägenheten 

9och tycker att pappa ska göra det och att han nu ska prata med oss. /…/  Nu på 

söndag ska de åka till badhuset i X-stad med en kompis till pappa och hans familj 

säger Malin. Det ska bli roligt. 

 

När vi ska gå frågar Malin vad vi heter så hon kommer ihåg det. Hon visar hur 

hon baklänges kan ramla i pappas famn. Åke [pappa] berättar att hon gjort så 

sedan hon var riktigt liten och att hon kunde hoppa och helt lita på att man tog 

emot henne. 

 

Utredningens sammanfattning och bedömning 

 

I barnsamtalet berättar Malin att hon allra helst skulle vilja att hon och föräldrarna 

bor ihop som en familj men vet att det inte går. Malin säger att hon vill bo lite mer 

hos sin mamma än hos pappa och som det är nu är det bra. 

 

 Malin vill vara hos pappa också och hon berättar att hon har roligt hos honom 

också. 

 

Vid hembesöket bedömmer vi att Malin verkar trygg hos både mamma och hos 

pappa. /…/ 

 

Malin har mestadels varit boende hos sin mamma och är i en ålder då hon behöver 

utveckla sin identitet och behöver sin mamma som en kvinnlig förebild. /…/ Vi 

anser att Malin ska ha sitt boende hos mamma då det gynnar hennes behov av 

kontinuitet och stöd i identitetsutvecklingen /…/ 
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5.5.2. Analys av Malin 
Malin har fått komma till tals om hur hon vill att umgänget ska se ut. Hon vill ha det som idag där 

hon är hos mamma längre perioder än hos pappa. Detta har utredarna lyssnat till. Men detta är inte 

vad utredningen grundar sitt beslut i. I stället grundar utredarna sitt beslut i Malins 

identitetsutveckling där mamma som kvinna bäst kan tillgodose Malins behov som flicka. Detta gör 

Malin till ett objekt. 

 

När utredarna skriver vad Malin säger blandar de showing och telling. Genom att skriva ”Malin 

säger” eller ”Malin tycker” är det Malins röst som hörs men samtidigt skriver utredarna ut ”sin 

mamma” och då blir det en telling-text. Trots detta används ord och meningar som skulle kunna 

användas av Malin vilket gör hela hennes text till en showing-text. 

 

Det blir svårt att placera in Malin enligt Shiers delaktighetsmodell. Hon har fått gehör för sin åsikt 

men utredningen grundar sig inte i hennes åsikter. Men från Malins perspektiv är det viktiga att hon 

fått som hon vill. Därför hamnar hon på nivå 3 där hänsyn har tagits till hennes åsikter. 

 

5.6. Syskonen Elias 14 år och Petra 11 år 
Elias och Petra har växelvis boende efter ett tidigare beslut i tingsrätten. Utredarna har haft ett 

vardera enskilt samtal med Elias och Petra.  

 

Barnsamtal med Elias som följs till samtalet av Kristina [mamma] som väntar 

utanför rummet 

 

5.6.1. Elias  
Elias tycker det är mycket jobbigt att det aldrig blir bestämt hur han ska bo; ”det 

har hållit på så länge nu och jag har redan sagt allt”.  

 

Elias säger att allt är bra med mamma. Hon är snäll och Gunnar [mammas nya 

man] är lite strängare men de bestämmer tillsammans 

Hos pappa är det bättre numera, men inte perfekt, jämfört med i höstas. ”Städning 

och kläder kunde bli bättre”.Elias säger att pappa är bra på att lyssna och han 

hjälper till med läxorna om det behövs. 

 

Elias säger att han vill bo mer hos mamma och vara ungefär varannan helg hos 

pappa.Elias föreslår fredag- söndag hos pappa. Med det är viktigt för Elias att 

kunna träffa pappa och hälsa på honom när han själv önskar efter skoltid under 

veckorna. 

Elias är inte orolig över att mamma eller pappa inte ska klara sig om han säger 

vad han tycker; han har fått klartecken från båda föräldrarna att ha en egen åsikt 

 

Uppläst och vidkänt 

  

5.6.2. Petra 
Petra säger att mamma är bra; hon är snäll och lagom sträng.Petra trivs hos 

mamma och hon tar ibland med sig kompisar hem. Hos pappa är det ganska 

stökigt. Petra berättar att hon under skoldagarna då hon är hos pappa går upp själv  

på morgnarna tillsammans med Elias, men ibland går pappa upp. 

”I skolan är inget ämne roligt utom dans och ibland bild.”Petra ser fram emot att 
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få hemkunskap.Petra tycker att hon har bra fröknar och hon gillar rasterna bäst. 

Petra  säger att hon träffar kompisar på frttiden eller sitter vid datorn. Hon berättar 

att hon har lärt sig simma bättre sedan i höstas. 

 

Petra vill bo mer hos mamma och träffa pappa varannan helg plus en 

extradag.Hon vill dessutom hälsa på honom  ibland när hon vill. 

 

Uppläst och vidkänt 

 

Utredningens sammanfattning och bedömning 

 

Vid barnsamtalet säger Elias att det är jobbigt att det aldrig bli bestämt hur han 

ska bo;” det har hållit på så länge nu och jag har sagt allt”. /…/ 

 

Petra uppger i barnsamtalet att hon trivs hos mamma och att det är ganska stökigt 

hos pappa.Under skoldagarna går hon upp själv tillsammans med Elias men ibland 

går pappa upp.Petra tycker att alla skolämnena är tråkiga förutom bild och dans 

och Petra gillar rasterna bäst.Hon har kamrater och de träffas hemma hos 

varandra. 

 

Elias vill bo hos mamma på vardagarna och sova hos henne och träffa pappa när 

Elias själv vill under skolveckorna samt varannan helg plus en dag.  /…/ 

 

Elias har en mycket klar åsikt i boendefrågan och den har inte ändrats från 

barnsamtalet i upplysningen enligt FB 6:20. Han önskar sova och bo hos mamma 

under veckorna med möjlighet att gå till pappa och träffa honom nr han vill, samt 

varannan helg plus en extradag. /…/ 

Petra uttrycker i barnsamtalen sin åsikt i boendefrågan:Hon vill bo hos mamma 

och träffa pappa efter skolan plus varannan helg. /…/ 

 

Elias är 14 och Petra 11,5 år.De har uttalat en klar uppfattning och vilja i 

boendefrågan.De bedöms ha uppnått en sådan ålder och mognad att man ska 

lyssna på och tillmäta deras uppfattning mycket stor vikt. 

 

5.6.3. Analys Elias och Petra 
Utredarna använder berättarsättet showing och de har visat vad Elias och Petra säger och tycker 

genom att skriva ut olika citat. Båda barnen har också gett uttryck för hur de vill bo och båda säger 

att de vill bo mer hos mamma än hos pappa. Utredarna bedömer att barnen har uppnått en sådan 

ålder och mognad att de ska lyssna på deras önskan. Därmed hamnar barnen på nivå 4 i Shiers 

(2001) delaktighetsmodell. 

 

I bedömningen tar utredarna stor hänsyn till vad Elias och Petra tycker och upprepar deras vilja. 

Utredarna anser att deras vilja ska vara avgörande. 

 

Beslutsförslaget som utredarna lämnar till tingsrätten är i enlighet med barnens vilja. Tingsrätten 

väljer också att döma enligt förslaget. 

 

Enligt min uppfattning är texten slarvigt skriven, till exempel saknas det regelbundet mellanslag 

mellan punkt och ny mening. Detta sänker kvaliteten på texten och drar ned trovärdigheten.  
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5.7. Syskonen Patricia 14 år, Wilma 10 år, Veronica och Hedvig 8 år. 
Barnen har sitt huvudsakliga boende hos mamma. Tidigare hade de bott hos pappa och barnen togs 

hand om pappas nya fru under tiden han satt i fängelse. Efter att pappan blivit häktad på nytt 

bestämde sig mamman för att hon skulle vara boendeförälder. Efter ett interimistiskt beslut har 

mamma ensam vårdnad. 

  

Här följer ett längre utdrag ur utredningen. Utredaren har haft enskilda samtal med de fyra barnen 

och de ger olika syn på hur de vill att umgänget med sin pappa ska se ut. Veronica och Hedvig är 

tvillingsystrar och de ger också olika syn på hur de vill att boende och umgänge ska se ut.   

 

5.7.1. Patricia 
Patricia går på en kristen skola med få elever. Hon går en årskurs under efter sin 

ålder beroende på att hon tidigare varit borta mycket från skolan eftersom hon 

mått psykiskt dåligt av situationen. Nu trivs hon utmärkt i skolan eftersom det inte 

är så många elever och att de är mycket snällare än i vanliga skolor. Patricia säger 

att skolarbetet fungerar bra och att hon får bra betyg. Däremot har pappa sagt att 

en kristen skola är skit och att lärarna kommer att våldta henne, ”för så gör de 

kristna”. /…/ 

 

Patricia säger att när hon bodde hos pappa var han inte hemma så ofta, mestadels 

var han i X-stad och spelade om pengar, utan det var mest hans fru som tog hand 

om alla barnen med hjälp av Patricia. Hon fick aldrig någon uppskattning utan det 

var alltid fel på allt hon gjorde hur hon än försökte. Styvmamman var inte snäll 

och hotade alltid henne på olika sätt, t.ex. genom att höja handen som om hon 

skulle slå henne. Patricia blev rädd men blev aldrig slagen. /…/ 

 

Patricia mår mycket dåligt över att pappan säger elaka saker om henne och 

mamman, t.ex. att de är horor och att hon inte längre är hans dotter och över att 

vara den som ska förmedla elaka budskap mellan föräldrarna. /…/ Nu när hennes 

pappa har gjort en polisanmälan om att Patricia har stulit guld och sagt att hon inte 

får komma hem till honom mer. Det sa han efter umgänget i mars-09 eftersom 

Patricia hade insisterat på att få åka hem på söndagen, som beslutat, men pappa 

tyckte måndagen. Patricia ville inte det eftersom hon är mån om att sköta skolan. 

 

Om Patricia blir lovad att få komma hem på söndagarna och pappas fru blir 

snällare kan hon tänka sig att vara hos pappa varannan helg men vill ha full frihet 

att avstå om det är något annat hon vill göra vid något tillfälle. /…/ 

 

5.7.2. Wilma 
Wilma trivs bra i skolan. Matematik och svenska är bäst. Wilma spelar cello i 

skolorkestern och ska spela nästkommande helg på en vårfest. Problemet är att det 

är umgängeshelg med pappa och de kan inte få fram budskapet till honom om 

spelningen eftersom hans hemtelefon är avstängd. Wilma ser mycket bekymrad ut 

över detta och undrar hur det kommer att gå när pappa kommer för att hämta dem 

på fredag. /…/ Wilma tycker det känns OK att åka till pappa men är ledsen över 

att han har förbjudit Patricia att följa med och anklagar henne för stöld vilket 

Wilma inte tror är sant. Själv vågar hon inte fråga pappa varför han gör så mot 
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storasystern. 

 

Nu när hon bott längre sammanhängande perioder hos båda föräldrarna säger hon 

att den stora avgörande skillnaden är att mamma är närvarande och tillsammans 

med sina barn och gör saker tillsammans med dem. Pappa var aldrig hemma och 

hans fru var inte alltid snäll mot dem. 

 

5.7.3. Veronica 
Veronica tycker att det fungerar bra i skolan och att det gör inget att hon och 

systern inte går i samma klass längre. Bästa ämnet är matematik, läsning och att 

rita. Läxorna brukar hon klara själv och blir räkningen för svår använder hon 

fingrarna. /…/ 

 

Veronica beskriver att tidigare bodde de länge hos pappa och träffade mamma 

ibland och nu har de bott länge hos mamma och träffar pappa ibland. Det känns 

rättvist och bra men för egen del vill hon helst bo hos mamma. Fast det är roligt 

att träffa pappa för då kan de kramas och hon kan leka med lillebror. /…/ 

 

5.7.4. Hedvig 
Hedvig går i klass 1 på X-skolan och har i dagarna fått byta klass eftersom skolan 

inte tyckte att hon skulle gå i samma klass som sin tvillingsyster. Hon tyckte inte 

det vara några problem utan trivdes bra. /…/ 

 

Hedvig beskriver sig själv som en glad tjej som tycker om att träffa sin pappa och 

sina småsyskon. Hon säger att hon försöker ringa till honom hela tiden och lämnar 

meddelanden men han ringer inte tillbaka. Hedvig uppger också att det var länge 

sedan hon flyttade till mamma och att hon träffat pappa minst hundra gånger 

sedan dess. 

 

Hedvig tyckte det var bra att bo hos pappa men att det är bra hos mamma också. 

Om hon måste välja vill hon helst bo hos pappa för där finns lillebror som är ett 

år. Om hon ska flytta till pappa vill hon att Veronica ska följa med. När hon bodde 

hos pappa var han inte hemma så mycket utan det var mest ”låtsasmamma” som 

tog hand om henne. 

 

5.7.5. Sammanfattning och bedömning 
Gemensamt för barnens uttalanden är att de beskriver tydligt att den stora 

skillnaden mellan när de bodde hos pappa mot när de bodde hos mamma är 

respektive förälders närvaro i deras liv. Pappan beskrivs som sällan hemma och de 

blev mest omhändertagna av hans fru, som inte alltid var snäll, medan mamma 

beskrivs som en närvarande mamma som engagerar sig i barnen. /…/ 

Den tveksamhet jag känner inför umgänge gäller det sätt som pappan talar till 

barnen om främst deras mamma, men också om Patricia, men gör i dagsläget den 

bedömningen att det skulle vara till större men för barnen om intet umgänge kom 

till stånd. 

 

I tingsrättens protokoll från datum X anförs i beslutsskälen att Patricia uppnått en 

sådan ålder och mognad att det finns skäl att fästa särskilt avseende vid hennes 
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egen vilja. Av Patricias uttalanden framgår att hennes egen vilja är att själv kunna 

bestämma huruvida hon vill åka till pappa eller inte. Jag menar därför att 

tingsrätten inte bör fastställa något umgänge gällande Patricia. 

 

5.7.6. Analys av Patricia, Wilma, Veronica och Hedvig 
Alla barn har fått komma till tals i texten.  

 

Patricias text är en blandning av showing och telling. Det är en showing-text fram tills det då hon 

berättar om jobbiga händelser och relationen mellan henne och pappan. 

 

Patricia har angett ett villkor för ett umgänge: att pappas fru ska bli snällare och att hon får komma 

hem på söndagarna samt att hon ska få avstå om det är något annat hon vill göra. Utredarna har 

lyssnat på Patricia och gett förslaget att hon inte ska ha ett umgänge alls med pappa. Om Patricia 

vill ha ett umgänge är det i så fall frivilligt. I bedömningen står det också att det ska fästas särskilt 

avseende vid hennes egen vilja med tanke på hennes ålder och mognad. Detta gör att hon hamnar på 

steg 5 då hon har föreslagit en åtgärd som utredaren sedan har lyssnat på vilket gör Patricia till 

kompetent.  

 

I Wilmas text finns det inga citat från henne själv utan det är berättaren som hörs. Dessutom har 

utredaren gjort en tolkning över hur Wilma ser ut vid ett tillfälle ”Wilma ser mycket bekymrad ut 

över detta och undrar hur det kommer att gå när pappa kommer för att hämta dem på fredag”. Det 

enda Wilma säger är att mamma har varit närvarande samt att pappas fru har passat dem.  Även 

detta hörs genom utredarens röst. Utredaren omtalar Wilma och därför blir hennes del en telling-

text. I Shiers delaktighetsmodell hamnar Wilma på steg 2. Skillnaden mellan Sandra och Wilma är 

att här får läsaren reda på vad Wilma tycker vilket vi inte fick i Sandras text. Utredaren har lyssnat 

på Wilma och redovisat hennes åsikter.  

 

Veronica säger att hon vill bo hos mamma. Hon har också fått prata om hur det känns rättvist att få 

träffa mamma och pappa lika mycket. Berättelsen är en showing-text då det är ett språk som 

kommer från en 8-åring. Utredarna har lyssnat på Veronicas önskemål. Trots detta finns inte hennes 

åsikter med i bedömningen. Veronica hamnar på 2 i Shiers modell. 

 

I samtalet med Hedvig redovisas inga citat från vad Hedvig har sagt. Språket som används skulle 

kunna komma från en åttaåring vilket gör det till en showing-text. Hedvig får också lämna ett 

önskemål och det är att om hon fick välja skulle hon vilja bo hos sin pappa på grund av att hennes 

lillebror som är ett år gammal finns där. Detta har inte utredarna lyssnat på utan umgänget med 

pappan ska vara som i dagsläget. Därför hamnar Hedvig på steg 1 i Shiers (2001) 

delaktighetsmodell. 
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6. ANALYS AV FRÅGESTÄLLNINGARNA  
I min studie har jag studerat sju utredningar som handlar om fjorton barn.  Jag har skapat olika 

modeller för att hitta svar på mina frågeställningar som redovisas i tabellerna 4-7. 

 

6.1. Vilken delaktighet har barn i vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar? 

I min studie är det 5 av 14 barn vars utredningar jag har bedömt kommer upp till den nivå som 

enligt Shier (2001) uppfyller barnkonventionens krav. Lagen säger att barns delaktighet ska 

bestämmas av barnets ålder och mognad. I min studie är alla de barn vars utredningar uppfyller 

barnkonventionens krav på delaktighet 11 år och äldre. Om barnen är yngre än 7 år får barn över 

huvud taget inte själva komma till tals utan deras intressen sker istället genom föräldrar och 

referenspersoner. Med andra ord går det att se ett samband mellan grad av delaktighet och ålder.  

 
Tabell 4. Resultat av barns delaktighet enligt Shiers delaktighetsmodell (2001) 

5. Barn delar makt och ansvar vid beslutsfattande 

Patricia, 14 år 

 

4. Barnen är delaktiga i beslutsprocesser 

Rikard, 15 år. 

Nina, 11 år 

Elias, 14 år 

Petra, 11 år 

------------------------------------------------- Nivå som måste uppnås för att nå upp till Barnkonventionen 

3. Hänsyn tas till barns åsikter 

Josef, 10 år 

Sara, 7 år 

Malin, 11 år 

 

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter 

Erik, 7 år 

Hedvig, 8 år 

Veronica, 8 år 

Wilma, 10 år 

 

1. Vuxna lyssnar på barn 

Sandra, 7 år 

 

0. Inget samtal har skett 

Niklas, 4 år 

 

Jag bara har studerat utredningar där barn kommer till tals. Niklas finns med i listan ovan på grund 

av att hans syster Nina har fått komma till tals. I tabellen ovan har jag lagt till den lägsta nivån ”0. 

Inget samtal har skett”. Denna nivå finns inte med i Shiers modell.  

 

6.2. I vilken omfattning redovisas barns inställning i vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar?  

För att kunna svara på frågeställningen har jag använt två tabeller som redovisas nedan. Tabell 5 

redovisar citat från barnen samt beslutsförslagen tagna från utredningarna. Tabell 6 redovisar om 

beslutsförslaget går barnens vilja till mötes eller inte. När barnen fick ge uttryck för sin inställning 

gavs både förslag till hur ett umgänge skulle se ut men också var de vill bo. I tabellen nedan 
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används direkta citat från de olika utredningarna sorterat efter ålder med Rikard som är äldst först 

och Niklas som är yngst sist. 

 

6.2.1. Barnens redovisade inställning 
 
Tabell 5. Barnens redovisade inställning och utredningens förslag till beslut 

Barn Barnens önskan i utredningen Utredningens förslag till beslut 

 

Rikard 

15 år 

Om Rikard tänker framåt så är han nöjd mer det 

som är idag. /…/ Rikard skulle önska att det gick att 

vara mer flexibel med var han bor [mer hos pappa, 

min anm.]. 

 

För Rikard ser vi däremot att han ska fortsätta att 

bo växelvis efter hans eget önskemål. 

 

Patricia 

14 år 

Om Patricia blir lovad att få komma hem på 

söndagarna och pappas fru blir snällare kan hon 

tänka sig att vara hos pappa varannan helg men vill 

ha full frihet att avstå om det är något annan hon 

vill göra vid något tillfälle. /…/ 

 

Av Patricias uttalande framgår att hennes egen 

vilja är att själv kunna bestämma huruvida hon 

vill åka med till pappa eller inte. Jag menar därför 

att tingsrätten inte bör fastställa något umgänge 

med Patricia. 

Elias 14 

år 

Elias säger att han vill bo mer hos mamma och vara 

ungefär varannan helg hos pappa. Elias föreslår 

fredag- söndag hos pappa. Med det är viktigt för 

Elias att kunna träffa pappa och hälsa på honom när 

han själv önskar efter skoltid under veckorna. 

 

Elias är 14 år och Petra 11 och ett halvt år. De har 

uttalat en klar uppfattning och vilja i 

boendefrågan. De bedöms ha uppnått en sådan 

ålder och mognad att man ska lyssna på och 

tillmäta deras uppfattning mycket stor vikt. 

 

Nina 11 

år 

Nina tycker hon är för litet hos pappa. Hon skulle 

vilja vara hos honom varje vecka, helst lördag eller 

söndag eftersom hon nu har många prov i veckorna 

 

Det bästa för barnen är att de har kvar sitt boende 

hos modern där de alltid har bott. Faderns 

umgänge bör utvidgas till att omfatta varannan 

helg från lördag till söndag samt ett par dagar 

under veckodagarna. 

 
Malin 11 

år 

Malin säger att hon vill bo lite mer hos sin mamma 

än hos pappa och att som det är nu är det bra. Malin 

vill vara hos pappa också och hon berättar att hon 

har roligt hos honom också. 

 

Utifrån förmågan att tillgodose barnets behov och 

efter en sammanvägd bedömning föreslår vi 

tingsrätten att föräldrarna skall ha fortsatt 

gemensam vårdnad om Malin, att Malin har sitt 

boende hos mamma samt att umgänge med pappa 

fastställs till varannan vecka onsdag till måndag. 

 

Petra 11 

år 

Petra vill bo mer hos mamma och träffa pappa 

varannan helg plus en extradag. Hon vill dessutom 

hälsa på honom ibland när hon vill. 

 

Elias är 14 år och Petra 11 och ett halvt år. De har 

uttalat en klar uppfattning och vilja i 

boendefrågan. De bedöms ha uppnått en sådan 

ålder och mognad att man ska lyssna på och 

tillmäta deras uppfattning mycket stor vikt. 

 

Josef 10 

 

Josef vill, när han tänker framåt, vara hos mamma 

och pappa som nu. (Några fler dagar hos mamma, 

min anm.) 

 

Vi bedömer att boendet bör fortsätta för Sara och 

Josef som det är nu. 

 

Wilma 

10 år 

Utredaren har pratat med Wilma men ingen åsikt 

redovisad.  

 

Jag gör bedömningen att barnen ska ha umgänge 

med pappa varannan helg från fredag till söndag. 

 

Hedvig  

8 år 

Om hon måste välja vill hon helst bo hos pappa för 

där finns lillebror som är ett år. Om hon ska flytta 

till pappa vill hon att Veronica ska följa med. 

 

Jag gör bedömningen att barnen ska ha umgänge 

med pappa varannan helg från fredag till söndag. 
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Veronica 

8 år 

Veronica beskriver att tidigare bodde de länge hos 

pappa och träffade mamma ibland och nu har de 

bott länge hos mamma och träffar pappa ibland. 

Det känns rättvist och bra men för egen del vill hon 

helst bo hos mamma. Fast det är roligt att träffa 

pappa för då kan de kramas och hon kan leka med 

lillebror. /…/ 

 

Jag gör bedömningen att barnen ska ha umgänge 

med pappa varannan helg från fredag till söndag. 

Sara  

7 år 

Sara vill vara några mer dagar hos mamma – som 

nu. /…/ Sara säger att det är bra att bo olika länge 

hos mamma och pappa och vill att det ska vara så. 

/…/ 

 

Vi bedömer att boendet bör fortsätta för Sara och 

Josef som det är nu. 

 

Erik  

7 år 

Kom med mamma: 

Erik säger att han vill vara lika många dagar hos 

mamma som hos pappa men att det är något han vill 

att mamma och pappa ska bestämma. 

 

Kom med pappa: 

Erik berättar att han vill bo ho pappa men hälsa på 

mamma eftersom han älskar pappa mer och 

eftersom han är rädd hos mamma. 

 

Modern erhåller enskild vårdnad. Vad gäller 

boendet så är det av vikt att Erik garanteras lugn 

och ro i hela sin livssituation. Han bör ha sitt fasta 

boende hos modern med ett regelbundet och 

kontinuerligt umgänge med fadern varannan helg. 

 

Sandra  

7 år 

Utredaren har pratat med Sandra men ingen åsikt 

redovisad 

 

Mitt förslag måste därför bli att det är bäst för 

Sandra att Lena har ensam vårdnad om henne.  

 

Niklas 

 4 år 

Utredaren har inte pratat med Niklas på grund av 

hans låga ålder därmed ingen åsikt redovisad. 

Det bästa för barnen är att de har kvar sitt boende 

hos modern där de alltid har bott. Faderns 

umgänge bör utvidgas till att omfatta varannan 

helg från lördag till söndag samt ett par dagar 

under veckodagarna. 

 

 

Av de 14 barnen i utredningarna som redovisas ovan har nio barns inställning om hur de vill att 

boendet och umgänget ska se ut klargjorts. Även om utredarna pratade med alla barn förutom 

Niklas redovisas inte två av barnens, Wilmas och Sandras, inställning. Som tidigare redovisats 

menar Hindberg (2003) att det sällan är till barnets bästa att barn ska få välja hos vilken förälder de 

ska bo hos men det görs ändå i de allra flesta fall. Det kan bero på tingsrättens vilja av att barnets 

inställning ska redovisas, alltså mot teorin om att det för barnets bästa. 

 

När barns inställning till boende och umgänge redovisas behöver det inte betyda att utredaren har 

frågat barnet vad han/hon vill. Barnets vilja kan komma som en spontan reaktion på andra frågor. 

Min erfarenhet är att barn kan säga att det till exempel vill bo växelvis på frågor hur det är att bo 

olika länge hos föräldrarna. 
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6.2.2. Har barnen fått gehör för sina önskningar?   
 

Tabell 6. Hur barnens önskningar fått gehör i beslutsförslagen 

 

 
Beslutsförslag går barnets  

vilja till mötes.   

 

 
Beslutsförslaget stämmer nästan  

med barnets vilja. 

 

 

Beslutsförslaget går mot barnets  

vilja. 

 
Barnets vilja ej redovisat. 

 

 

 
 Ålder 
 

I tabellen ovan har barnen i min studie placerats in dels efter ålder, dels efter till vilken grad 

utredaren har tillmötesgått deras uttryckta önskan i sitt beslutsförslag. Tabellen visar att åtta av 

barnen har fått gehör för sina önskningar i beslutsförslagen, ett av barnet får inte gehör för sin 

önskan, två barn får nästan gehör för sin önskan och tre av barnens önskningar redovisas inte alls. 

Om Niklas som är 4 år gammal bortses har två av barnens önskningar inte redovisats i 

utredningarna. 

 

Precis som citatet av Penelope Leach i uppsatsens inledning (se sid. 5) har barn rätt att få ge uttryck 

för sin önskan men det behöver inte alltid bli som de vill. Hedvig var det enda barn som inte fick 

gehör för sin uttryckta önskan. En utredning ska ge en helhetsbild där flera faktorer vägs in i 

bedömningen. Det kan vara därför utredarens beslutsförslag är en annan än den önskan som Hedvig 

uttrycker.  

11  8 15  7 14  4 10 

Rikard 
Patricia 

Elias 

Nina 

Malin 

Petra 

Wilma 

Erik 

Josef Veronica Sara 

Sandra Niklas 

Hedvig 
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6.3. På vilket sätt kommer barn till tals i vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar? 

Sättet barn kan komma till tals på i min undersökning är genom begreppen showing och telling. 

Showing innebär att det är karaktärens röst som kommer fram och där berättaren står i bakgrunden. 

Telling innebär att karaktären står i bakgrunden och berättarens röst hörs. 

 
Tabell 7. Showing eller telling i utredningstexter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av 14 barn är det åtta som redovisas genom showing-texter, fyra genom telling-texter och två 

genom texter av blandad karaktär. Jag anser att det bästa för att synliggöra barnen är att beskriva 

barnen genom showing.  

 

7. SLUTDISKUSSION 

7.1. Sammanfattning och resultatdiskussion  
Det finns tre olika typer av delaktighet. Den första är att få sin röst hörd. Här har barn möjlighet att 

berätta om sin livsvärld. Den andra typen är att framföra sitt ställningstagande. Detta 

ställningstagande kan röra frågor om hur barnet vill bo och umgås med sina föräldrar. Den tredje 

typen av delaktighet är hur barnens önskan beaktas i utredningen. Genom att barn får komma med 

en önskan i utredningen kan barn bli en del i beslutet. Utredaren kan välja att lyssna på denna 

önskan och bekräfta barnet i önskemålet. Att vara delaktig betyder att utredarna ska väga in barnens 

åsikter i sitt beslutsförslag. Som uppsatsens inledande citat från Penelope Leach måste barnen få 

chansen att ge sin syn men det behöver inte alltid vara det avgörande. Eftersom utredarna tittar på 

en helhetsbild för att se vad som är barnets bästa kan det betyda att beslutsförslaget går emot 

barnets vilja.  

 

Jag har kommit fram till att av 14 barn får 13 komma till tals. Niklas som är 4 år gammal är den 

enda personen som inte får komma till tals och utredarna anser att han är för ung. Tio barns åsikter 

är redovisade. SOU 2005:43 angav att det numera är regel att barns inställning redovisas när barnen 

är 6-7 år gamla och när de är 7-17 redovisas inställningen i samtliga fall. Barnen i min studie är 

mellan 4 och 15 år. De som inte har fått komma med en önskan i utredningarna är Wilma 10 år, och 

Sandra 7 år samt Niklas 4 år. Då mitt urval är litet kan jag inte säga om SOU 2005:43 stämmer men 

mitt resultat ger en bild som inte stämmer överens med denna SOU. 

 

Barn Showing Telling Showing/telling 

Rikard 15 år X   

Patricia 14 år   X 

Elias 14 år X   

Nina 11 år  X  

Malin 11 år X   

Petra 11 år X   

Josef 10 X   

Wilma 10 år  X  

Hedvig 8 år X   

Veronica 8 år X   

Sara  7 år X   

Erik 7 år   X 

Sandra  7 år  X  

Niklas 4 år  X  
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Fem barn når enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell upp till barnkonventionens krav om barns 

delaktighet. Detta ger ett dåligt betyg till familjerättsenheterna. Dock kan detta ställas i relation till 

nio av barnen får gehör för sina önskemål vilket ger ett bra betyg till familjerättsenheterna ur ett 

barns perspektiv. Genom att få gehör för sina önskemål bekräftas barnen i sina viljor och gör dem 

till kompetenta subjekt.  

 

Schofield, (2005) tog upp att när utredningarna presenteras för tingsrätten presenteras vad barnen 

har sagt men också hur utredarna tolkar barnens känslor utifrån deras beteende och kroppsspråk. 

Detta bekräftas då några av barnens beteende står med i utredningstexterna. När barns beteende tas 

med i utredningarna kan jag bli förbryllad. Eftersom alla barn är unika kan inte utredarna veta hur 

barnen kommer att reagera. Min erfarenhet när jag har haft samtal med barn är att barn reagerar 

väldigt olika inför samtalssituationen. Vissa tycker det är skönt att prata, andra är väldigt tysta, 

många barn blir ledsna och börjar gråta och andra vill inte prata. Jag skulle kunna göra tolkningen 

att ett barn har bearbetat situationen utifrån han/hon till exempel pratar mycket. Men i själva verket 

kan detta barn vara otroligt nervöst och inte kunna sluta prata. Vi kan alla göra olika tolkningar av 

beteende och därför är det kanske inte så bra att göra beteendetolkningar i vårdnadsutredningar. 

 

Vad som förvånade mig var att de yngre barnen hade en klar uppfattning om var de ville bo och 

vilken form av umgänge de ville ha. Detta kan bekräfta kravet från tingsrätterna att barnens åsikter 

ska klargöras. Detta gör att utredarna kan pressa barnen till att ta ställning vilket jag ser som en fara. 

Om barnet tvingas till att ta ställning blir de en del av föräldrarnas konflikt, vilket ska undvikas. 

Bara att dras in i en konflikt kan göra att barnet mår dåligt. Det är precis vad som framkommer att 

Elias säger:  

 

Elias tycker det är mycket jobbigt att det aldrig blir bestämt hur han ska bo; ”det 

har hållit på så länge nu och jag har redan sagt allt”.  

 

Eftersom utredningsförfarandet kan ta lång tid från det att talan väckts till slutlig dom lever barnen i 

ovisshet om hur det kommer bli för dem. 

 

Utredningarna om åtta av barnen beskriver dem genom showing-texter, fyra genom telling-texter 

och två har texter av blandad karaktär. Jag anser att showing-texter är det bästa då läsaren får ta del 

av barnets egen livsvärld genom att utredaren använder barnets egna ord och berättelse. Genom att 

utredarna använder citat från barnen får vi större information om vad barnet faktiskt tycker. Genom 

att använda telling-texter blir barnet förminskat genom att vederbörande blir omtalad istället för att 

få tala själv.  

 

Vad som är intressant är att de utredningar som använder showing-texter är de utredningar som 

också följer barnets vilja i störst utsträckning.  
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Tabell 8. Används showing eller telling om barnets vilja går till mötes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sju av utredningarna som använder showing-texter går barnets vilja till mötes. Har då barnen ett så 

stort inflytande över utredningen? Jag har bara tittat på de delar där utredaren pratar med barnet och 

på utredningens sammanfattning och beslutsförslag. Det kan finnas övriga omständigheter som talar 

för att beslutsförslaget ändå skulle gå på vad barnet sagt.  

 

För att titta på utredningen ur barnets synvinkel så är det två saker som är avgörande för hur barnets 

åsikter är avgörande i beslut. Framför allt att texten är en showing-text men till viss del också 

barnets ålder. I min studie har alla de som är 8 år och äldre fått sin vilja igenom med ett undantag, 

nämligen Veronica. 

 

Beslutstriangeln som är redovisad på sidan 11 tar upp tre faktorer som påverkar varandra i 

utredningar. Beslutsproblemet innefattar bland annat argumentationer för ett beslutsförslag. I vissa 

fall var argumentationen att barnens ålder och mognad var avgörande. I Malins fall var 

argumentationen att hon behövde en kvinnlig förebild för att få stöd i sin identitetsutveckling. 

Denna argumentation förvånade mig väldigt mycket. Ingen av de andra utredningarna använder 

argumentet manlig/kvinnlig identitetsutveckling för att ge en förälder vårdnaden eller det 

huvudsakliga boendet till en förälder.  

 

Beslutsfattaren är den som är ansvarig för beslutet och är påverkad av den kontext som han/hon 

befinner sig i. När ett beslut fattas i vårdnadsutredningar används olika faktorer. I de utredningar jag 

har studerat används och redovisas aktuell forskning, socialstyrelsens rekommendationer samt 

regeringens intentioner med förslag. Genom att göra på detta sätt blir beslutsförslaget mer förankrat 

och tillförlitligt. I beslutsförslaget som är grundat i den kvinnliga identitetsutvecklingen finns det 

inga källor redovisade om att denna typ av utveckling är viktig. Genom att vara endast en utredare 

blir rättssäkerheten svag. I utredningar anser jag att det är viktigt att vara två utredare som kan 

diskutera olika problem som kan uppstå under utredningens gång.  

 

Beslutskontexten är beroende av de lagar och rekommendationer som finns samt vilka olika 

metoder som används. I denna studie använder utredarna olika metoder för att underlätta samtalet 

med barnen. Nallekort och tejping är de metoder som omnämnts. Vilken norm som finns på 

arbetsplatsen angående synen på barn påverkar hur barn synliggörs i utredningstexterna. I denna 

studie är det vanligast att utredningarna beskriver barn genom showing vilket kan vara en norm på 

familjerättsenheterna. Eftersom beslutsfattaren påverkas av och påverkar beslutskontexten är det 

intressant att analysera beslutsförslaget angående Malin och hennes kvinnliga identitetsutveckling. 

Barn Showing Telling Showing/ 

telling 

Barnets vilja 

till mötes 

Rikard 15 år X   Ja 

Patricia 14 år   X Ja 

Elias 14 år X   Ja 

Nina 11 år  X  I stort sett till barnets vilja 

Malin 11 år X   Ja 

Petra 11 år X   Ja 

Josef 10 X   Ja 

Wilma 10 år  X  Ej redovisat 

Hedvig 8 år X   Nej 

Veronica 8 år X   Ja 

Sara  7 år X   Nej 

Erik 7 år   X I stort sett till barnets vilja 

Sandra  7 år  X  Nej 

Niklas 4 år  X  Nej 
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Den utredningen har två utredare vilket gör rättssäkerheten starkare än om det varit en utredare. Det 

pratas om genus och jämställdhet i samhället vilket gör mig konfunderad när argumentet är Malins 

utveckling av kvinnlig identitet. Eftersom utredarna för den argumentationen kan det tänkas att 

denna norm råder på deras arbetsplats eftersom argumentet står oemotsagt.  

 

Ingen utredning har uttalat använt sig av BBIC som metod. Just nu pågår det ett BBIC-projekt i 

Stockholm där flera familjerättsenheter medverkar (Lotta Berg Eklundh, personlig kommunikation). 

Genom att använda den modellen tror jag att vårdnadsutredningarna kommer synliggöra barnet mer 

vilket kommer leda till bättre utredningar.  Ingen utredning har uttalat använt sig av BBIC som 

metod. Just nu pågår det ett BBIC-projekt i Stockholm där flera familjerättsenheter medverkar i ett 

arbete med att utforma ett BBIC-anpassat underlag för vårdnadsutredningar (Lotta Berg Eklundh, 

personlig kommunikation). Genom att använda den modellen tror jag att vårdnadsutredningarna 

kommer synliggöra barnet mer vilket kommer leda till bättre utredningar.  

 

Eftersom min uppsats har sin utgångspunkt i en socialkonstruktionistisk syn påverkar den synen 

även beslutstriangeln. Genom att beskriva barn på olika sätt skapas olika syner på dem. Genom att 

inte ta med barns åsikter osynliggörs de i utredningen. Genom att istället ge barn en talan där 

åsikter, livsvärld med mera redovisas får barnet en röst och därmed också en status. Den del av 

triangeln som kallas beslutskontexten är påverkad av socialkonstruktionismen då lagar och 

rekommendationer styrs av social påverkan från människor och forskare. På arbetsplatsen finns 

också olika syn på barndom och föräldraskap som också påverkar beslutsförslaget. Vissa utredare 

tycker att barn inte är mogna nog att uttrycka en önskan eller prata om sin livsvärld innan de är 12 

år gamla. Givetvis har det en inverkan på vårdnadsutredningen. 

 

7.2. Metoddiskussion 
Min förhoppning var att studera tio olika utredningar. I slutändan blev det sju stycken. Den snäva 

tidsperioden jag satte, 1 december 2009 till 30 mars 2010, är troligen en faktor som minskade 

antalet utredningar. Något som påverkade antalet var att några tingsrätter inte hade utredningar 

enligt 6 kap 19 § föräldrabalken, men däremot hade de så kallade snabbupplysningar. Eftersom 

dessa inte är ingående och inte heller har något beslutsförslag valde jag bort dessa. 

 

Jag har bara fokuserat på att titta på barnsamtalen och vad barnen då sagt samt om utredningen går 

deras åsikter till mötes. Om mitt fokus hade legat på att se ett helhetsperspektiv runt barn hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut. Omständigheter som en förälders våld mot den andra föräldern 

kommer inte fram på samma sätt när barn kommer till tals. 

 

7.3. Förslag på fortsatt forskning 
Jag har studerat vårdnadsutredningar som inte är äldre än 1,5 år gamla. I Regeringens proposition 

2005/06:99 ”Nya vårdnadsregler” tydliggörs barns ställning och rätt att komma till tals. En fortsatt 

forskning skulle kunna vara att titta på skillnaden hur barn synliggörs och hur barn hörs idag i 

relation till innan ovanstående proposition kom.  

 

Ingen utredning i min studie har använt sig av en uttalad utredningsmodell, till exempel BBIC. En 

annan framtida studie skulle kunna titta på hur BBIC påverkar vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar. 
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